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SUCESSO EM CANNES
PAULO PIRES E MARIA 

JOÃO BASTOS ARRASAM 
NO FESTIVAL DE CINEMA 

MAIS FAMOSO DO MUNDO

LIVRO QUE REVELA CARTAS DE 
RENATO SEABRA PROVOCA POLÉMICA

COM 38 ANOS DE DIFERENÇA, 
JANE FONDA E ANGELINA JOLIE 
USAM O MESMO VESTIDO

Aos 47 anos, atriz 
submete-se a lifting 
à cara e ao pescoço: 
“Adorei o resultado” 
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RITA SALEMA FAZ



A
os 31 anos, a atriz 
Cleia Almeida, a 
Célia da telenovela 
da SIC “Sol de Inver-
no”, prepara-se para 

ser mãe. Daqui a menos de um 
mês nasce Mafalda, a primeira 
fi lha da atriz e do assistente de 
realização Gonçalo Maria Leite. 
A contar os dias para conhecer 
a fi lha, Cleia Almeida, que aos 
17 anos trocou Coimbra por 
Lisboa para perseguir o sonho 
de ser atriz, não esconde que 
este é o maior desafi o da sua 
vida: “Acredito que sendo o 
papel mais difícil da minha vida, 
também será o mais fácil.”
Lux – Já está de 34 semanas, 
pronta para o que a espera?
Cleia Almeida – [risos] Acho que sim! 
Já estou numa fase em que me 
sinto cansada. Até aqui, achava 
que estava tudo igual e que po-
dia fazer tudo o que me apeteces-
se, mas estive de férias no calor 
e apercebi-me de que já não era 
bem assim, que me tornei mais 
lenta. Já estou numa fase em que 
me apetece dar banho e papas!
Lux – E está a gostar de estar 
grávida?
C.A. – [risos] Acho que deve 

haver coisas mais divertidas 
do que estar grávida. Até aos 
seis meses foi uma maravilha 
e diria que a gravidez seria 
perfeita se fosse apenas seis 
meses. Sou uma pessoa mui-
to ativa, que gosta de fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo, 
e a gravidez limita-nos fi sicamen-
te a partir de uma determinada 
altura. Mas é claro que é pela 
melhor causa do mundo!
Lux – Vai ter uma menina, tinha 
preferência pelo sexo?
C.A. – Não, só não quero ser mãe
de fi lhos únicos porque sou fi lha 
única e não gosto.
Lux – Porquê?
C.A. – Entre muitas razões, 
ninguém sente as coisas que 
acontecem aos pais como nós, 
tenho amigas que posso dizer 
que são como minhas irmãs, 
mas a verdade é que não são. 
Há coisas que acontecem na 
família que só são minhas. 
Tinha muitas primas e amigas 
com quem brincar, mas não 
quero ter só um fi lho. Fiquei 
muito feliz por saber que era 
uma menina, até aos três meses
achava que era um rapaz. 
Lux – E, enquanto mulher, sen-

 A um mês de ser mãe, 
CLEIA ALMEIDA está ansiosa 

por conhecer Mafalda  

 Este será o primeiro fi lho da atriz 
com o assistente de realização 

Gonçalo Maria Leite

 “Já sonhei com ela! 
Penso como será 

a cara dela, o cheiro 
dela… É um sentimento 

que vou aprimorando 
todos os dias„ 



 Cleia Almeida, de 31 anos, 
e Gonçalo Maria Leite, de 
26, conheciam-se há muito 

tempo, mas só durante 
as fi lmagens da telenovela 

da SIC “Sol de Inverno” 
é que começaram a namorar



te-se bonita estando grávida?
C.A. – [risos] Sinto-me diferente. 
Nem mais bonita nem mais feia. 
Mas sinto que agora é que sou 
mulher, não dá mais para ser 
adolescente e brincar, porque 
tenho um bebé que vai ocu-
par o meu lugar. Acho que é 
uma fase muito especial, mas 
acho lindíssimo ver as outras 
pessoas grávidas, fi cava fascinada 
com as barrigas das outras. Mas 
na verdade sinto-me cansada, 
pesada e com muita vontade 
de ser mãe.
Lux – Ganhou muito peso?
C.A. – Não, por acaso não. Tenho 
as ancas mais largas, mas acho 
que depressa recupero. 
Lux – Porque é que decidiu fazer 
a criopreservação das células 
estaminais?
C.A. – Se há uma hipótese, ínfi ma 
que seja, de tratar uma possí-
vel doença, é óbvio que vou 
fazer. Desde que soube que se 
fazia a criopreservação das célu-
las estaminais que nem sequer 
coloquei a hipótese de não 
fazer. E escolhi a Cytothera por 
uma questão de confi ança.
Lux – Acredita que o Gonçalo vai 
ser um pai presente?
C.A. – Sem dúvida! O amor 
aumenta quando se cria outra 
pessoa.
Lux – O parto assusta-a?
C.A. – Não. Fiz de obstetra na 
série “Maternidade” e estivemos 
muito tempo na Maternidade 
Alfredo da Costa. Depois 
também estive em Coimbra a 
‘estagiar’ para o fi lme “The Love 
Birds”, do Bruno de Almeida, 
e assisti mesmo a partos. 
Emocionei-me muito, mas não 
me sinto nada assustada.
Lux – Há uns tempos, numa 

Apesar de toda a gente 
lhe dizer que uma criança 
altera a vida de um casal, 

Cleia Almeida acredita que 
o amor aumenta quando 

se cria outra pessoa

 “Acho que deve 
haver coisas 

mais divertidas 
do que estar 

grávida. Seria 
perfeito se 

fosse apenas 
seis meses„



entrevista, falou na possibilidade 
de trabalhar fora de Portugal. 
Agora, a sua realidade é um 
bocadinho diferente…
C.A. – Sim, mas não deixo de 
querer trabalhar fora de Portu-
gal, só não pode ser é a curto 
prazo como tinha pensado. 
Mas sou muito nova e acho 
que é muito enriquecedor para 
os atores trabalharem noutros 
países com outros diretores, 
encenadores, atores… Isso para 
mim continua a fazer sentido, só 
que levo a Mafalda às costas!
Lux – Até o bebé nascer, temos 
uma série de ideias pré-concebi-
das e depois tudo muda. Como é 
que se imagina no papel de mãe?
C.A – Gostava de ser uma mãe 
como a minha mãe foi para 
mim. Acho que tive um exem-
plo quase perfeito de mãe 
e por isso acho que, sendo o 
papel mais difícil da minha 
vida, também será o mais fácil. 
Gostava de ser uma mãe 
descontraída, uma mãe que sabe 
dar espaço à fi lha, mesmo que 
indicando sempre o caminho, 
para que ela possa fazer as suas 
escolhas. Gostava de a fazer 
feliz, como todas as mães.
Lux – A esta altura da gravi-
dez há já uma enorme ansie-
dade por conhecer o bebé. 
Já imaginou como é a Mafalda?
C.A. – [risos] Sim, já sonhei com 
ela! Penso como será a cara 
dela, o cheiro dela… É um sen-
timento que vou aprimorando 
todos os dias e é claro que 
estou cada vez mais ansiosa, 
no bom sentido.
Lux – Falou na liberdade para 
fazer escolhas. É filha de 
médicos, como é que os seus 
pais encararam a sua escolha 

Cleia Almeida prepara-se para subir ao palco do Teatro Taborda, em Lisboa, entre 
os dias 25 e 28 de maio, com a peça “Consegues Ver os Teus Pés?”. Com ela, mais cinco atrizes 

grávidas: Ana Cloe, Flávia Gusmão, Joana Seixas, Katrin Kaasa e Vera Kolodzig

 “Sinto que agora 
é que sou mulher, 
não dá mais para 
ser adolescente 
e brincar, porque 
tenho um bebé 
que vai ocupar 
o meu lugar„



de ser atriz? Se calhar, espe-
ravam que também seguisse 
medicina…
C.A. – Não, pelo contrário.
Fui desaconselhada a seguir 
medicina. A minha mãe acha-
va que seria complicado ser 
atriz em Portugal. Não que ela 
não quisesse que eu fosse atriz, 
mas achava que seria difícil 
no nosso país. Embora tenha 
ouvido conselhos dos meus pais, 
tios e avós, pude fazer a minha 
escolha sem qualquer objeção 
e aos 15, 16 anos já sabia que 
queria ser atriz. E tenho a certeza 
de que foi a escolha correta.
Lux – E de onde é que veio essa 
vontade de ser atriz?
C.A. – Não faço ideia! Podia haver 
alguém na família, ou qualquer 
coisa assim, mas não. Penso 
nisso muitas vezes e não tenho 
resposta, mas desde pequenina 
que sempre adorei teatro. Era fan-
tástico poder viver a vida de outra 
pessoa. Quando soube que isso 
podia ser uma profi ssão e ainda 
podia ganhar dinheiro, juntou-se 
o útil ao agradável.
Lux – E que idade tinha quando 
trocou Coimbra por Lisboa?
C.A. – Tinha 17 anos quando vim 
para Lisboa estudar no Conser-
vatório, mas aos 15 fi z o meu 
primeiro fi lme. 
Lux – E como é que foi a sua 
adaptação a Lisboa?
C.A. – No início foi péssima, 
sentia-me muito sozinha, as 
coisas eram todas muito longe, 
as pessoas não falavam umas 
com as outras no autocarro... 
Lux – Alguma vez pensou em 
desistir?
C.A. – Nunca! Ao mesmo tempo, 
cada vez que chegava à escola
e tinha aula de corpo, voz ou teó-
rica, sentia que estava a cumprir 
aquilo a que me tinha proposto…
Lux – Acabou de gravar a 
telenovela “Sol de Inverno”, 
na qual a sua personagem era 
muito querida do público. E isso 
trouxe-lhe certamente mais visi-
bilidade. Como é que lida com 
a fama?
C.A. – [risos] Estou habituada 
a cantar na rua, a falar com 
pessoas que não conheço de 
lado nenhum, gosto dessa 
proximidade. Mas agora, às 
vezes, as pessoas acham que 

 Cleia nasceu em Coimbra 
e é fi lha de médicos. 

Aos 15 anos já sabia que 
queria ser atriz e aos 17 
veio para Lisboa estudar 

no Conservatório

 “Não quero ser 
mãe de fi lhos 

únicos, porque 
sou fi lha única 
e não gosto„



já me conhecem porque me 
veem todos os dias, e muitas 
acham que nós somos real-
mente aquilo. Como a Célia 
também esteve grávida, tenho 
a sensação de que baralho as 
pessoas. As pessoas colam a 
Cleia à Célia e isso é estranho, 
acho que não tenho muito perfi l 
para ser fi gura pública.
Lux – Tal como muitos colegas 
seus, também considera que a 
telenovela é uma arte menor?
C.A. – Já há muitos anos que 
me deixei disso, mas é verda-
de que é uma coisa que nos é 
incutida enquanto estudantes 
de teatro. Isso não vem do nada, 
não somos nós que inventamos. 
O que acontece é que em 
novela há menos tempo para 
fazer uma coisa, logo nunca 
fi ca tão aprimorado quanto os 
atores gostariam, não temos 
tempo para a criação. Mas a 
televisão traz-nos muitas coisas 
boas, como a capacidade 
de memória, de raciocínio, a 
versatilidade… Fazer uma novela 
é muito elástico para um ator, 
mas o teatro é a casa-mãe, onde
sentimos as emoções, todos os
dias têm de ser absolutamente 
verdadeiras, ou deveriam ser 
verdadeiras, para que o público 
chegue até nós.
Lux – Tem nacionalidade brasilei-
ra. Gostava de seguir o exemplo 
de alguns atores portugueses 
e trabalhar no Brasil?
C.A. – Sim, claro! A minha avó 
era brasileira e em casa sem-
pre consumimos muita tele-
visão brasileira e é um país 
ao qual estou muito ligada e 
onde vou sempre que posso. 
É um país que está a crescer 
imenso e é muito aliciante para 
os atores portugueses tentar 
uma carreira lá. ■

A atriz tem nacionalidade 
brasileira porque a 

sua avó nasceu no Brasil, 
um país que adora 

e que visita sempre que 
pode, e onde também 
gostaria de trabalhar

 “Acho que tive um exemplo quase perfeito de mãe 
e, por isso, considero que sendo o papel mais difícil 

da minha vida, também será o mais fácil„

 “Gostava de ser uma mãe descontraída, uma mãe que 
sabe dar espaço à fi lha, mesmo que indicando sempre 
o caminho, para que ela possa fazer as suas escolhas„

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Artur Lourenço

produção Suzana Gerardo
cabelo e maquilhagem Jordana Carraça

agradecimentos Christophe Sauvat, Intimissimi, 
Homeaway e Cytothera



Com 38 anos 
de diferença de 
idade, atrizes 
de Hollywood 
brilham com 
modelo igual 
de Elie Saab

 JANE 
FONDA e 

ANGELINA 
JOLIE fãs 
do mesmo 

vestido

D
uas atrizes famosas. Duas 
mulheres de gerações 
diferentes de Hollywood, 

separadas por 38 anos. Mas 
com o mesmo gosto. Jane Fonda 
brilhou há dias na passadeira 
vermelha da cerimónia de 
abertura do Festival de Cannes 
com um vestido de Elie Saab. 
O mesmo modelo com que 
Angelina Jolie já havia deslum-
brado na noite de entrega dos 
Óscares, em março passado, 
ainda que de cor diferente. Além 
do estilo, há algo mais sério que 
as une: o facto de ambas já se 
terem submetido a intervenções 
cirúrgicas ao peito. Há quatro 
anos, Jane Fonda, de 76 anos, 
removeu um cancro da mama, 
já Jolie, de 38, submeteu-se, 
em abril passado, a uma dupla 
mastectomia preventiva. ■

À esquerda, Jane Fonda 
na cerimónia de abertura 
do Festival de Cannes. 

À direita, Angelina Jolie 
na passadeira dos Óscares, 

em março

fotos Getty Images e Reuters



“Dias de Moda” reúne caras 
conhecidas no Palácio Palhavã

 “Em casa estou 
de fato de treino 

quase o dia todo, mais 
descontraída„ Judite de Sousa  

Ao lado, Eduardo e Pilar Junco, embaixadores de Espanha 
em Portugal. Em baixo, Judite de Sousa, Susana Santos, 

Sofi a Monte Real, e um momento do desfi le do El Corte Inglés, 
que marcou o encerramento da iniciativa 



 Em cima, Yolanda Lobo, Cristina Avides Moreira com 
Zé Pedro, Tristana Esteves Cardoso, e Vicky Fernandes. 

Ao lado, Isabel Palmela com Luz Talone, nos jardins 
da embaixada, momentos antes do desfi le   

 “Hoje em dia, não vale a pena pensar 
nas tendências porque vale tudo„ 

Vicky Fernandes

D
urante quatro dias, o 
Palácio Palhavã, em 
Lisboa, residência 
ofi cial dos embaixa-
dores de Espanha, 

abriu as portas e transformou-se 
no palco dos “Dias da Moda”, 
iniciativa que contou com a 
presença de representantes da 
moda espanhola e portuguesa. 

Agatha Ruiz de la Prada esteve 
na exposição “Made in Spain: 
a moda espanhola para Lisboa 
e para o mundo”, que marcou o 
arranque do programa: “É uma 
ideia muito interessante por-
que a associação de criadores 
de Espanha é cada vez mais 
ativa e acho muito simpático 
mostrar a moda espanhola 



 Em cima, Sara Antunes de Oliveira com João Moleira e Andreia Vale. 
Em baixo, Nuno Reis com Ana Salazar, e Charles-Philippe d’Orléans 

com a estilista espanhola Agatha Ruiz de la Prada. Ao lado, Elsa Gervásio   

numa embaixada tão bonita 
como esta.” Alguns dias 
depois, dezenas de convida-
dos assistiram ao desfi le pri-
mavera/verão do El Corte 
Inglés. “Compro algumas 
revistas de moda. Uma pessoa 
que trabalha no espaço público
tem de estar atenta a essas 

 “Acho muito 
simpático 

mostrar a moda 
espanhola 

numa embaixada 
tão bonita„

Agatha Ruiz de la Prada 



coisas”, disse Judite de Sousa, 
que quando não está a traba-
lhar, opta por looks “o mais 
casual possível”: “Em casa 
estou de fato de treino quase 
o dia todo, mais descontraída. 
Mas sempre de saltos altos. Eu 
acho que nasci já com os saltos! 
[risos] Faço parte do grupo de 
mulheres que gostavam de ser 
um bocadinho mais altas, mas 
também porque me sinto con-
fortável.” Casados há quase 
um ano e meio, Cristina Avides 
Moreira e Zé Pedro revelaram 
como fazem na hora de comprar 
roupa: “A Cristina tem muito
bom gosto e ajuda-me nas 
escolhas que faço. Gosto muito 
de ir com ela às compras e 
peço-lhe sempre opinião. Ela 
cuida muito do meu guarda-

-roupa”, disse, divertido, o gui-
tarrista dos Xutos & Pontapés.
Sempre elegante, Vicky Fernan-
des é perentória: “Hoje em dia 
não vale a pena estar a pensar
nas tendências porque vale 
tudo! Temos sempre alguma 
coisa no nosso armário que 
se usa. O mais importante é a 
pessoa conhecer o seu corpo 
porque o espelho da nossa 
casa não mente! [risos].” Para 
Ana Mesquita, a moda é algo
que já faz parte da sua identi-
dade: “Tenho mais de 30 anos 
de moda, seria impossível não 
estar atenta! Lembro-me de que 
recortava as revistas e levava-as 
à modista.” ■  

 À esquerda, Ana Mesquita. 
Em cima, Eduarda 

Abbondanza, e Heitor 
Lourenço com Marta Rebelo. 

À direita, Paula Bobone, 
e uma das manequins que 

participaram no desfi le 

 “Tenho mais de 
30 anos de moda, 
seria impossível 

não estar atenta„ 

Ana Mesquita 

texto Evelise Moutinho 
(evelisemoutinho@lux.masemba.com)

 e Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral e Tiago Frazão



A
preciadores de peças de luxo, Luísa 
Beirão e Filipe Gomes marcaram 
presença no cocktail da Mont-

blanc, que celebrava os 90 anos da caneta 
Meisterstück. “Tenho uma ligação muito 
especial com esta marca desde pequenino. 
O meu pai sempre teve canetas da Montblanc 
e eu consegui guardar algumas”, contou à 
Lux o empresário de 32 anos. Luísa, de 36, 
é testemunha do gosto do namorado por 
estas peças, mas nem por isso lhas oferece: 
“Não vale a pena oferecer-lhe porque ele 
perde! A última fui eu que a escolhi, mas foi 
ele que a comprou… e perdeu! Era maravi-
lhosa.” Embora gostem de certos objetos 
mais luxuosos, garantem que não são 
exigentes com os presentes que oferecem 
um ao outro. “Não somos muito de luxos 
um com o outro, é mais giro fazermos coisas
diferentes, como marcarmos um fim de 
semana na costa alentejana, por exemplo… 
Não é necessário o luxo em si, o importante 
é sentirmo-nos bem um com o outro. 
O resto são pequenos caprichos que com-
plementam cada um de nós”, explicou 
o empresário. Juntos há cerca de três anos, 
não põem completamente de parte a 
hipótese de se casarem: “A relação está 
ofi cializada, com certeza… Logo se verá”, 
deixa em aberto Filipe Gomes. ■

Juntos há cerca 
de três anos, 
LUÍSA BEIRÃO 

e FILIPE GOMES 
não descartam 

casamento

“A relação está 
ofi cializada... 
Logo se verá„

Filipe Gomes

A relação de Luísa Beirão e Filipe 
Gomes começou há cerca de três 

anos, mas teve uma breve interrupção 
em 2013. De novo juntos, surgem 

frequentemente em alguns eventos, 
como o que decorreu nos Montes 

Claros, Monsanto, em Lisboa

foto Tiago Frazão



Indiferente 
à polémica, 

NICOLE KIDMAN 
adorou encarnar 

GRACE KELLY

 “Foi uma 
bela 

experiência 
viver a sua 

vida durante 
seis meses„ 

Nicole Kidman

S 
em a presença de 
membros da família 
real monegasca, 
“Grace do Mónaco”,  
do realizador Olivier 

Dahan e com Nicole Kidman 
no papel da famosa princesa, 

teve honras de abertura da 67.ª 
edição do Festival de Cinema 
de Cannes, no dia 14 de maio.  
A polémica em torno do fi lme 
não deixou Nicole Kidman indi-
ferente. Na conferência de im-
prensa, a atriz australiana não 

escondeu a sua tristeza pela 
forma como os herdeiros de 
Grace Kelly rejeitaram o fi lme, 
mas reafi rmou que não tinha 
aceite o desafi o de forma levia-
na. Muito pelo contrário: “Es-
cutei a sua voz, li muito sobre 

a princesa, fi z muita pesquisa. 
Era preciso encontrar as cha-
ves da personagem e foi uma 
bela experiência viver a sua 
vida durante seis meses”, disse. 
Desconfortável com as críticas 
que chegaram diretamente dos 

À esquerda, em cima e em baixo, imagens do fi lme com Nicole Kidman no papel de Grace Kelly, e, à direita, as fotos reais da 
princesa e dos fi lhos mais velhos, Carolina e Alberto, que teve com o príncipe Rainier, e com quem a atriz se casou em 1956



Grimaldi (a princesa Stéphanie 
apelou mesmo ao boicote 
ao fi lme), a atriz tentou com-
preender as suas razões: “Tra-
ta-se do pai e da mãe deles, 
compreendo que eles queiram 
manter uma certa discrição, 

mas o filme foi feito com 
respeito e amor. Espero que ao 
verem-no se possam aperceber 
do enorme carinho que temos 
pelos seus pais”, afi rmou a atriz. 
Controvérsias à parte, na Croi-
sette tem-se falado muito sobre 

as semelhanças entre Grace 
Kelly e Nicole Kidman. O fi lme 
retrata, sobretudo, a vida de 
Grace depois de se ter casado 
com o príncipe Rainier, em 1956, 
naquele que foi considerado 
o casamento do século. Desta 

paixão, que teve início precisa-
mente na edição do Festival 
de Cannes de 1955, nasceram 
Carolina, Alberto, atual sobera-
no do Mónaco, e Stéphanie. ■

 Apesar da controvérsia 
à volta de “Grace do Mónaco”, 
de Olivier Dahan, tem-se falado 

muito na Croisette sobre as 
semelhanças entre Grace Kelly 
e Nicole Kidman, que encarnou 

a princesa do Mónaco

 “Escutei a sua voz, 
li muito sobre 

a princesa Grace„ 
Nicole Kidman

 A família real 
monegasca 

rejeitou o fi lme 
e não foi à estreia 

em Cannes

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos AFP, Arquivo Lux e D.R.



“F 
iquei deslumbrado.” Ricardo 
Salgado era “miúdo” quando 
conheceu Grace Kelly, acom-
panhada pelo marido, o prín-
cipe Rainier III. “Foram visitar 

a Fundação Espírito Santo. Eram muito 
simpáticos e ela era uma mulher com uma 
categoria espantosa”, recordou o presi-
dente do Grupo Espírito Santo, uma das 
várias personalidades que assistiram à 
antestreia do fi lme “Grace do Mónaco”, no 
Hotel Palácio Estoril. Sobre a longa-metra-
gem, considerou: “A Nicole é muito bonita, 
mas a Grace era muito mais. Era uma mulher 
única…” À semelhança de Ricardo Salgado, 
Marina Arnoso também conheceu a prince-

Antestreia de “Grace do Mónaco” reúne 
caras conhecidas no Hotel Palácio Estoril 

“A Nicole Kidman é muito bonita, 
mas a Grace Kelly era muito 
mais. Era única„ Ricardo Salgado

À esquerda, Jorge e Marina Arnoso, 
Margarida Rebelo Pinto com a mãe, 

Helena Valente, e Claudine de Cadaval 
com Mafalda de Bragança. Em cima, 
Ana e Carlos Carreiras, que se disse 

satisfeito por Cascais ser cada vez mais 
a casa de antestreias de fi lmes



À esquerda, Maria João e Ricardo Salgado. Em cima, Vanda Correia com 
Helena Isabel e Luís Esparteiro. Em baixo, D. Miguel de Bragança com 
Isabel de Bragança, Rita Amaral Cabral com Marcelo Rebelo de Sousa, 
Jorge Corrula com Paula Lobo Antunes, e Leonardo e Teresa Mathias 

 “Foi uma mulher infeliz, 
com uma força excecional„ 

Marcelo Rebelo de Sousa



sa, que morreu tragicamente aos 52 anos, 
num acidente de automóvel. “Foi por altura 
do casamento da senhora dona Pilar de 
Espanha. Era uma mulher fantástica, lindís-
sima”, revelou, momentos antes de entrar 
para a sala do visionamento do fi lme que 
gerou polémica na Casa Grimaldi, que 
desde o início se mostrou contra a sua rea-
lização. A longa-metragem de Olivier Da-
han versa sobre o período de tensão entre 
a França e o principado do Mónaco, em cuja 
resolução a atriz premiada com um Óscar 
teve um papel decisivo. Mesmo assim, 
mostra a relação conturbada com alguns 
elementos da família Grimaldi, sobretudo 
com o marido. “Foi uma mulher muito infeliz, 
com uma força excecional. É a perceção 
que tenho”, disse Marcelo Rebelo de 
Sousa. “Nenhuma família gosta de ver 
exposta a intimidade da sua vida privada. 

Certo é que, a par dessa intimidade, tinha 
também projeção pública, primeiro como 
grande atriz, e depois como princesa”, de-
fendeu o professor universitário, referin-
do-se à posição de Grace Kelly na família 
real. Marcelo Rebelo de Sousa assistiu à 
projeção do fi lme com a namorada, Rita 
Amaral Cabral, numa rara saída a dois: 
“Somos do mais antissocial possível. Prefe-
rimos programas mais pacatos”, justifi cou. 
“Grace do Mónaco” foi o fi lme que abriu 
a 67.ª edição do Festival de Cannes, no pas-
sado dia 14, e retrata o momento em que 
a princesa teve de abdicar defi nitivamente 
da sua carreira de atriz em prol da família 
e da estabilidade do seu povo adotivo. 
“O mérito [do sucesso dos homens na 
política] é muito das suas mulheres”, elo-
giou Carlos Carreiras. ■

texto Vanessa Barros Cruz  fotos João Cabral e Ricardo Santos

Em cima, Manuel e Manelinha Telles 
da Silva, Rosarinho Cruz e Nuno 

Pinto Leite, Tracy Richardson 
com Adelaide de Sousa, e João Rôlo 
com Kiki Espírito Santo. Em baixo, 

Nuno Leitão com Isabel Bastos 

 “Era uma atriz ótima, uma princesa que pôs 
o Mónaco lá em cima„ Kiki Espírito Santo



Vários portugueses tiveram a oportunidade 
de conhecer a atriz e princesa, 

e relatam memórias dos seus encontros

 À esquerda, Ana Zanatti, e Frederico 
Pereira com Anabela Teixeira. 

Em cima, António e Maria do Céu 
Garcia. Em baixo, Rita Ferro, 

e Maria e Salvador Sottomayor



saúde

“Que tipo de líquidos posso beber? Só água? Em que 
quantidade? Às refeições? Que tipo de alimentos devo 
incluir no meu pequeno-almoço? E nas outras refeições? 
Todo este pormenor só pode ser alcançado quando se 
conhece bem o organismo„

D
.R

.

A IMPORTÂNCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO AJUSTADA 
A CADA PESSOA
Chegam os primeiros dias de sol e com eles 
a vontade de usar roupa mais leve, mais justa 
e adequada à nova estação. É nesta época 
pré-férias que se iniciam verdadeiras “batalhas” 
para se conseguir caber naquele vestido especial, 
nas calças de ganga do ano passado, na nossa 
roupa favorita...
As épocas do Natal, do Carnaval e da Páscoa 
foram, ao longo de um ano, complementadas 
com festas de aniversário e outras ocasiões 
especiais em que os “pequenos” deslizes ali-
mentares são esquecidos e compensados com 
iniciativas e pensamentos do género “é só hoje, 
amanhã começo a dieta”.
Quando o bom tempo se aproxima, chega a altura 
de escolhermos entre um sem-número de dietas 
milagrosas, líquidos que prometem tudo e suple-
mentos que eliminam qualquer excesso. Apesar 
de as opções serem muitas, há que saber 
escolher, para que os resultados deste ano sejam 
diferentes dos do ano passado... Ou seja, para 
que se tornem realmente defi nitivos.
O primeiro passo é encarar esta mudança como um 
processo de aprendizagem e reorganização da nossa 
vida, adotando um estilo de vida mais saudável 
e equilibrado. A escolha de um profi ssional de 
nutrição devidamente qualifi cado torna-se essencial 
e é uma mais-valia a ter em conta num processo 
que se procura defi nitivo. Deverá ser aquele que, 
de uma forma transparente, ética e profi ssional-
mente correta, consiga transmitir as regras mais 
ajustadas ao seu organismo e indicar opções prá-
ticas que se enquadrem no seu estilo de vida. 

Duvide de soluções milagrosas e das dietas que 
se multiplicam pelas revistas... Cada caso é único, 
e cada solução será também individual, embora 
haja regras que podem ser generalizadas: beber 
muitos líquidos, nunca esquecer a refeição do 
pequeno-almoço, comer de três em três horas, 
mastigar bem os alimentos, reduzir o consumo 
de sal e açúcar... 
Há que ser mais específi co e responder a certas 
questões para que os resultados possam realmente 
aparecer ao ritmo pretendido. Que tipo de líquidos 
posso beber? Só água? Em que quantidade? 
Às refeições? Que tipo de alimentos devo incluir 
no meu pequeno-almoço? E nas outras refeições?
Todo este pormenor só pode ser alcançado quando 
se conhece bem o organismo. Atualmente, os 
melhores especialistas contam com tecnologias 
de análise do metabolismo e da percentagem de 
água intracelular, extracelular, músculo e gordura, 
que permitem, conjuntamente com um detalhado 
questionário clínico, diagnosticar rapidamente as 
causas do possível excesso de peso. Só conhe-
cendo as causas será possível propor soluções, 
que passam, muitas vezes, por otimizar hábitos 
e escolhas alimentares, saber como compensar 
pequenos deslizes, fomentar a atividade física, 
fazer tratamentos estéticos de gordura localizada…
Estas soluções deverão ser sempre integradas 
num objetivo de melhoria contínua da nossa saúde 
e do nosso bem-estar. Só assim fazem sentido. 
Só conhecendo o seu organismo, ajustando os 
seus hábitos e trabalhando sempre com espírito 
de equipa se conseguem resultados dignos de 
mostrar este verão... e todos os seguintes.
Faça deste verão o mais saudável da sua vida!

Pedro Queiroz
Especialista em Nutrição

Clínica de Nutrição 
de Lisboa 

lisboa@nutricionista.com
+351 21 346 2000



citações
“Paco Bandeira casou-se com uma taróloga. 
Ou muito me engano ou mais dia menos dia, 
para além das cartas, ela vai também aprender a ler mãos”
Pedro Fernandes in Facebook

“Nas eleições do domingo, manifestação suprema 
do espírito europeu, a esmagadora maioria dos eleitores 
vai simplesmente abster-se por puro desinteresse. 
Os poucos que a tomam a sério irão votar, não com 
a cabeça, nem sequer com o coração, mas com as tripas”
João César das Neves in Diário de Notícias

“Admito a multa para quem 
não vota desde que se institua 
igualmente uma multa para 
quem vota, penalizando o sentido 
do voto. O cidadão votou 
duas vezes no Sócrates? Paga 
uma multa. Votou quatro ou cinco 
vezes no Cavaco? Paga outra 
multa. Votou no Passos Coelho? 
Paga uma multa e faz trabalho 
comunitário. A ver se estes 
eleitores aprendem”
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Ele queria dar-me um beijo 
na cara, como sempre sucede, 
mas acabou por ser na boca 
e logo no momento em que 
aparecíamos na transmissão
televisiva. Foi pouca sorte. 
Que posso fazer? Mato-o? 
Posso matá-lo, mas a verdade 
é que precisamos dele”
Ivan Rakitic, sobre o beijo com Daniel Carriço nos festejos 
da vitória do Sevilha FC na Liga Europa, in Marca

“Longe do virtuosismo 
de Cristiano Ronaldo, este 
é mesmo o Governo da Dona 
Inércia. Por ser o Governo 
da Dona Inércia, é que só se 
preocupa com a taxa de juro, 
julgando como a pobre 
da Dona Inércia que, tendo 
a mesma taxa de juro do Ronaldo, 
ganha o mesmo que o Ronaldo”
António Costa in Diário de Notícias 

“Se eu passar por um mendigo não roubo as esmolas. 
E não resolvo acusar o mendigo de me ter roubado, 
ameaçando-o com a polícia. (…) Dir-me-ão: ninguém faz 
uma coisa dessas. Faz. E aguentamos. Desde que se faça a 
coisa dentro de respeitáveis instituições políticas e fi nanceiras”
Clara Ferreira Alves in Revista/Expresso 

“Vivemos um momento histórico desde 1974. Desde então, 
Portugal não tinha conhecido um governo tão agressivo 
e tão selvagem”
Joana Amaral Dias in i 

“As pessoas não se lembram dos atores e das atrizes da minha 
idade ou até ligeiramente mais novos. Há um problema 

de imagem neste país. O que é que vende? É a imagem, 
as pernas, o busto, uma cara que não tem rugas…”
Simone de Oliveira in Notícias TV

“No meu tempo de menino e moço, quando comecei 
a escola, havia a escola dos pescadores e a escola 
da dona Virgínia, para onde iam os pés calçados. 
Os meus pais entenderam que eu devia ir para a escola 
dos pescadores e andei sempre com eles. Ainda hoje 
tenho amigos pescadores”
Laborinho Lúcio in Tabu

“No ano passado, a subir a escadaria no Jamor, 
só eu sei o que ouvi”
Jorge Jesus in Público

“Quando a chanceler Merkel 
diz mata, os nossos colegas 
eurodeputados do PSD dizem 
esfola. (…) Durão Barroso nada 
fez sem antes perguntar à senhora 
Merkel se podia fazer”
Elisa Ferreira in i

“Conchita Wurst – 
ou Tom Neuwirth 
– julga representar 
‘todos os que acreditam 
num futuro de paz 
e liberdade’. (…) Ou seja, quem 
não achar piada a estropícios 
dignos das velhinhas feiras 
de aberrações, para cúmulo 
aberrações fabricadas, 
é a favor da violência 
e da opressão”
Alberto Gonçalves, sociólogo, in Sábado 

“Tenho 33 anos e não 
é por um idiota ter dito 
que eu era um velho 
que se tem de acreditar”
Samuel Eto’o, acerca das críticas 
de José Mourinho, que revelou duvidar 
da sua idade real, in Diário de Notícias

“O fi lme ‘Sei Lá’ é fraco, 
mas toca numa pústula 
antropológica: a divisão 
entre betos e chungas. 

É verdade que as ‘bimbas da margem sul’ não fi cam 
bem no retrato, mas os betinhos também são gozados. 
Podemos ver a ‘fábrica de betos’, uma linha 
de produção de robôs penteadinhos”
Henrique Raposo in Expresso

“Temos difi culdade em superar adversários mais fracos. 
Já vem de trás, até desde o tempo em que eu era jogador. 
E acontece mais vezes do que queríamos”
Paulo Bento in Revista/Expresso

“O PSD não pode entrar numa onda de euforia 
e num tom triunfalista perante um eleitorado 
que está a pagar impostos todos os dias”
Marcelo Rebelo de Sousa in TVI

“Ronaldo tem um talento 
extraordinário. Vejo-o 

a trabalhar todos os dias 
e acreditem que ele é 

simplesmente um génio. 
Vai incendiar o relvado„

Zidane, sobre a participação de Cristiano Ronaldo no Mundial, in The Times of India



AS ARMADILHAS DA BUSCA
Ao mesmo tempo que as pessoas passam a 
prestar mais atenção às coisas do espírito, 
ocorre um outro fenómeno: a intolerância 
em relação à busca espiritual dos outros. 
Todos os dias recebo revistas, mensagens 
eletrónicas, cartas e panfl etos a tentar provar
que tal caminho é melhor do que outro, e 
contendo uma série de regras para atingir 
“a iluminação”. Em virtude do volume 
crescente deste tipo de correspondência, 
decidi escrever um pouco sobre aquilo 
que considero perigoso nesta busca.
Mito 1 – A mente pode curar tudo. Não é 
verdade, e prefi ro ilustrar este mito com uma 
história. Há alguns anos, uma amiga minha 
– profundamente envolvida na busca 
espiritual – começou a ter febre e a sentir-se 
muito mal. Durante toda a noite, procurou 
mentalizar o seu corpo, usando todas as 
técnicas que conhecia, de modo a curar-se 
apenas com o poder do pensamento. No dia
seguinte, os seus fi lhos, preocupados, 
pediram-lhe que fosse ao médico, mas ela 
recusou-se, alegando que estava a “purifi car”
o espírito. Só quando a situação fi cou insus-
tentável aceitou ir a um hospital, e teve de 
ser operada imediatamente. Diagnostica-
ram-lhe uma apendicite. Portanto, muito 
cuidado: é melhor, às vezes, pedir a Deus 
para guiar as mãos de um médico do que 
tentar curar-se sozinho. 
Mito 2 – A carne vermelha afasta a luz 
divina. É evidente que, se se pertence a 
determinada religião, terá de se respeitar 
as regras estabelecidas: judeus e muçul-
manos, por exemplo, não comem carne 

de porco, e neste caso trata-se de uma 
prática que faz parte da fé. Entretanto, o 
mundo está a ser inundado por uma onda 
de “purifi cação” através da comida: os 
vegetarianos radicais olham para as pessoas 
que comem carne como se fossem respon-
sáveis pelo assassinato de animais. Ora, 
as plantas não são também seres vivos?
A Natureza é um constante ciclo de vida 
e de morte, e um dia seremos nós a ir 
alimentar a terra. Portanto, se não pertencer 
a uma religião que proíba determinado 
alimento, coma aquilo que o seu organismo 
pedir. Quero lembrar aqui a história do mago 
russo Gurdjeff: quando era jovem, foi visitar 
um grande mestre, e para o impressionar 
comia apenas vegetais. Certa noite, o 
mestre quis saber por que tinha ele uma 
dieta tão rígida, e Gurdjeff comentou: “Para 
manter o meu corpo limpo.” O mestre 
riu-se, aconselhando-o a parar imedia-
tamente essa prática: se continuasse 
assim, iria acabar como uma fl or de estufa, 
muito pura, mas incapaz de resistir aos 
desafi os das viagens e da vida. Como dizia 
Jesus, “o mal não é o que entra, mas o que 
sai da boca do homem”. 
Mito 3 – Deus é sacrifício. Muita gente 
busca o caminho do sacrifício e da auto-
imolação, afi rmando que devemos sofrer 
neste mundo para ter felicidade no próximo. 
Ora, se este mundo é uma bênção de Deus, 
porque não aproveitar ao máximo as alegrias 
que a vida dá? Estamos muito acostumados 
à imagem de Cristo pregado na cruz, mas 
esquecemo-nos de que a sua paixão durou 
apenas três dias: o resto do tempo, passou-o 

a viajar, a encontrar pessoas, a comer e a be-
ber, levando a sua mensagem de tolerância. 
Tanto assim foi que o seu primeiro milagre 
foi ‘politicamente incorreto’: como faltou 
bebida nas bodas de Canã, ele transformou 
água em vinho. Fez isso, no meu entender, 
para mostrar a todos nós que não existe 
qualquer mal em ser feliz, em alegrar-se 
e em participar numa festa, porque Deus 
está muito mais presente quando estamos 
junto dos outros. Maomé disse: “Se estamos 
infelizes, trazemos também infelicidade aos 
nossos amigos.” Buda, depois de um longo 
período de provação e renúncia, estava tão 
fraco que quase se afogou; quando foi salvo
por um pastor, entendeu que o isolamento 
e o sacrifício nos afastam do milagre da 
vida. 
Mito 4 – Existe um único caminho para Deus. 
Este é o mais perigoso de todos os mitos: 
a partir daí, começam as explicações 
do Grande Mistério, das lutas religiosas, 
do julgamento do próximo. Podemos 
escolher uma religião (eu, por exemplo, 
sou católico), mas devemos entender 
que, se o nosso irmão escolheu uma 
religião diferente, chegará ao mesmo 
ponto de luz que nós buscamos com as 
nossas práticas espirituais. Finalmente, 
vale a pena lembrar que não é possível 
transferir para o padre, o rabino, o imã, as 
responsabilidades das nossas decisões. 
Somos nós que construímos, através de cada 
um dos nossos atos, a estrada até ao Paraíso.

paulo coelho
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“O mundo está a ser inundado por uma onda 
de ‘purifi cação’ através da comida: os vegetarianos 
radicais olham para as pessoas que comem carne como 
se fossem responsáveis pelo assassinato de animais. 
Ora, as plantas não são também seres vivos?„



À
sua volta estão vio-
ladores, pedófi los e 
assassinos em série, 
sem qualquer divi-
sória. Renato Seabra 

é apenas mais um dos 2800 
reclusos fechados no Clinton 
Correctional Facility, nos EUA. 
A cinco horas de Nova Iorque, 
este estabelecimento prisional 
fi ca numa zona “muito isolada e 
fria”, conhecida como “Peque-
na Sibéria”, como se lê no livro 
“O Caso Renato Seabra – Por 
Detrás da Cortina”, de Marta 
Dhanis. “Eu aqui tenho dias que 
me vou abaixo, choro, começo 
a pensar na pena que tenho que 
cumprir, no sofrimento que a 
minha família tem. (…) Tento 
manter-me ocupado a ler, traba-

lhar, ver televisão, mas há dias 
em que me sinto tão deprimi-
do.” As palavras do homicida 
de Carlos Castro, condenado 
a 25 anos de prisão, foram 
escritas numa carta dirigi-
da à correspondente da TVI 
nos EUA. Foram a alavanca 
para que Marta Dhanis, de 
31 anos, decidisse escrever o 
livro, no qual faz um apanha-
do do caso, que remonta a 
janeiro de 2011, e publica 
correspondência trocada com o 
jovem condenado, agora com 
24 anos. “Escrevi-lhe porque 
queria perceber melhor quem 
era o Renato Seabra. Não só fui 
a única jornalista que acom-
panhou a história na noite do 
crime, como era a única que 

estava na leitura da senten-
ça.” Familiares do ex-modelo 
criticaram a publicação das 
cartas sem conhecimento do 
seu autor, mas a jornalista diz-
-se “de consciência tranquila”. 
“Olá Marta! Por aqui há dias 
difíceis. Nesses dias rezo muito, 
(…) releio cartas da minha famí-
lia e amigos. Sabes, tenho uma 
grande mãe, apoia-me muito. 
Tenho pessoas com quem falo, 
mas passo mais tempo sozi-
nho”, lê-se numa das cartas 
publicadas no livro.
Lux – Como começou esta troca 
de correspondência?
Marta Dhanis – Há cerca de um 
ano. Contactei-o por carta, a 
perguntar-lhe como é que ele 
se sentia e como é que passava 

os dias na prisão. Disse-lhe que 
era a jornalista que tinha acom-
panhado o caso desde o início.
Lux – Quando lhe respondeu?
M.D. – Dois ou três dias depois.
Foi muito sucinto e disse-
-me apenas que não estava 
interessado em dar-me uma 
entrevista. Uns dois dias de-
pois, volta a escrever-me e diz-
-me que quer falar, que pou-
co falou sobre ele na primeira 
carta, e começa em tom de de-
sabafo, diz-me como se sente, 
onde vai buscar força...
Lux – Quantas cartas trocaram?
M.D. – Penso que me mandou 
umas quatro cartas.
Lux – O que mais a emocionou?
M.D. – Foi ele dizer que tinha mui-
tos sonhos e que esses sonhos 

Correspondente da TVI 
nos EUA lança livro em 
que publica cartas que 

Renato Seabra lhe enviou

Em “O Caso Renato 
Seabra – Por Detrás 

das Cortinas”, MARTA 
DHANIS relata o crime 

que vitimou Carlos Castro

 “Emocionou-me 
ele dizer que 

tinha os sonhos 
destruídos. 

Na minha opinião,
ele está doente 

e sofreu um surto 
psicótico„ Marta Dhanis

 Marta Dhanis 
foi em 

2010 tirar 
uma pós-

graduação 
para Nova 

Iorque, 
onde fi cou 
a trabalhar 
para a TVI



estavam destruídos. Imaginar-
-me numa situação daquelas, de 
uma pessoa que não vê futuro.
Lux – Em algum momento, nas 
cartas, ele tentou negar o crime?
M.D. – Não. 
Lux – Na altura do crime, discu-
tiu-se se ele seria homossexual. 
Ele fala sobre isso?
M.D. – Comigo, não. O que é dito 
pelo psicólogo do Renato é 
que ele terá tido relações ho-
mossexuais ainda antes do Car-
los Castro, que já foi bissexual, 
que hoje se assume como 
heterossexual e que não dese-
java aquela relação. 
Lux – Disse-lhe que iria usar a 
correspondência num livro?
M.D. – Não. Quando lhe respon-
di, não sabia que ia escrever o 
livro, nem foi com esse intui-
to que o fi z. Ele já sabe que o 
escrevi, enviei-lhe uma carta na 
semana passada. Ainda não sei 
se respondeu, mas acho que 
ele compreende que eu tenha 
escrito o livro. 
Lux – Entretanto, falou com a 
mãe dele, com a família?
M.D. – Não. 
Lux – Receia que a processem?
M.D. – Não, porque eu contactei-
-o como jornalista e não como 
amiga, e isso fi cou bastante cla-
ro desde o início. Escrevi o livro 
porque achei que o devia fazer, 
enquanto jornalista ligada ao 
caso, que é do interesse público. 
Lux – Antes das cartas, qual era 
o seu contacto com a família ou 
com o próprio Renato?
M.D. – Com ele, nenhum. Vi-o 
umas 30 vezes no tribunal, mas 

era impossível aceder a ele. Com 
a família, pouco. Tentei abordar 
a mãe algumas vezes, mas ela 
não queria falar. No dia em que 
foi lido o veredicto, falámos um 
bocadinho e ela disse-me que 
era o momento mais difícil da 
vida dela e que nunca deixaria o 
fi lho. Ela tem uma paixão louca 
por ele. Algumas pessoas até in-
terpretaram como obsessão. É o 
menino de ouro dela, no fundo. 
Lux – Que impressão tinha dele?
M.D. – Tinha a impressão de que 
ele não estava “ali”, que estaria 
controlado pela medicação. Na 
minha opinião, ele está mesmo 
doente e sofreu um surto psi-
cótico. Daí a frieza com que 
ouvia os testemunhos e olhava 
para as fotografi as do crime. 
Lux – Em todo este processo, 
o que é que a chocou mais?
M.D. – O mais duro foi encarar os 
pormenores sórdidos do crime, 
como a castração, e a intensi-
dade do trabalho. E gerir tudo 
isso sozinha… 
Lux – Numa das cartas que ele 
lhe envia, sugere que “talvez 
um dia” possam conhecer-se. 
Já antes tinha perguntado se 
podia ser amiga dele. Não tem 
receio de que ele interprete es-
tes contactos de forma errada?
M.D. – Não, fui sempre muito 
explícita. Ele sabia que eu estava 
a contactá-lo como jornalista 
e não voltou a falar nisso. Ele 
percebe que não sou amiga 
dele. ■

A jornalista visitou Rikers Island, quando Renato ainda 
lá estava, e considera que nem essa prisão nem a atual 
reunem condições para que os doentes se reabilitem

 “Tenho dias 
que choro, 

penso 
na pena que 
tenho que 

cumprir, no 
sofrimento 

que a minha 
família tem„ 

Renato Seabra

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos Artur Lourenço

agradecimentos Hotel Altis Belém



De regresso a Portugal 
com MADJER, MARTA CRUZ 

está 15 kg mais magra

 “Fiz dieta e algum 
desporto, e ganhei 

outras formas depois 
da redução mamária„

fotos Salvador Esteves

R 
ecém-chegados do 
Dubai, onde o jogador 
se encontrava por razões 

profi ssionais, Marta Cruz, de 
29 anos, e Madjer, de 37, es-
tiveram presentes no even-
to TW Steel, no restaurante 
Sushima Prime Carcavelos, 
e a nova silhueta de Marta, 
com 15 kg a menos, não pas-
sou despercebida. “Fiz dieta 
e algum desporto, e ganhei ou-
tras formas depois da redução 
mamária. Nas duas gravidezes, 
engordei 32 kg. Sinto-me bem 
assim, mas ainda posso fi car 
melhor. Gostava de perder ain-
da mais 5 kg”, confessou a fi lha 
de Carlos Cruz. Marta é mãe 
de Yasmin, de 8 anos, fruto do 

casamento com o bailarino bra-
sileiro Alexandre Gondim, e de 
Kyara, de 20 meses, da atual 
relação com Madjer, de quem 
está noiva. O jogador de fute-
bol de praia é pai de Bernardo, 
de 10 anos, fruto de uma 
anterior relação. Depois de 
alguns encon tros e desencon-
tros, o casal está fi nalmente 
em harmonia. “Passámos por 
muita coisa, mas aprendemos 
a amar-nos e construímos a 
nossa relação pilar a pilar”, 
revelou Marta. “Agora, a nos-
sa relação tem bases sólidas 
para fi carmos juntos até sermos 
velhinhos”, acrescentou Mad-
jer, sem esconder um sorriso. ■ Marta Cruz e Madjer estão noivos mas ainda não há data 

para o casamento. O casal é pai de Kyara, de 20 meses



J
untos há quase dois anos, Dália 
Madruga, de 34, e Marcos Tenório, de 
27, preparam-se para ser pais. O bebé, 

cujo sexo ainda é desconhecido, está previs-
to para o fi nal de novembro e vem juntar-se 
a João, de 6 anos, fruto do primeiro casa-
mento da ex-apresentadora da RTP. “Esta-
mos muito felizes, foi um bebé planeado e 
muito desejado. Não temos preferência, mas 
o pai gostaria que fosse um rapaz”, revelou 
Dália, que garante estar a ter uma gravidez 
tranquila e sem enjoos. Atualmente a traba-
lhar como assessora da direção do Centro da 
Ciência do Café de Rui Nabeiro (avô de Mar-
cos), em Campo Maior, Dália conta ainda que 
o fi lho está muito entusiasmado com a ideia 
de ter um irmão: “O João foi ver a ecografi a 
connosco e também quer um mano, não fala 
noutra coisa a não ser no bebé”, acrescentou a 
ex-apresentadora, feliz por voltar a ser mãe. ■

DÁLIA MADRUGA 
e MARCOS 

TENÓRIO vão 
ser pais no fi nal 

de novembro

“Estamos 
muito 

felizes, 
foi um bebé 

planeado 
e muito 

desejado„ 
Dália Madruga

Grávida de 12 semanas, 
Dália Madruga ainda não sabe

 qual o sexo do bebé que nascerá 
em novembro. Este será o primeiro 

fi lho da ex-apresentadora 
e do toureiro Marcos 

Tenório Bastinhas

foto João Cabral



 ALESSANDRA AMBROSIO, SONAM KAPOOR, LIU WEN, 
PETRA NEMCOVA, EVA HERZIGOVA e ADRIANA LIMA

Estrelas vestidas por Elie Saab na festa da Chopard 
ofuscam atrizes da passadeira vermelha de Cannes

Alessandra Ambrosio, de verde, Sonam Kapoor, de azul, e Liu Wen, de verde-água, brilharam em Cannes com 
criações do estilista libanês Elie Saab, conhecido pelo seu bom-gosto e pela riqueza dos materiais com que trabalha



Chiffons de seda, rendas 
e drapeados em corpos 
perfeitos como os das 
checas Petra Nemcova 

e Eva Herzigova 
(à esquerda e ao centro), 
e da brasileira Adriana 

Lima (à direita) marcaram 
a Afterparty Chopard, 
inserida no programa 

da 67.ª edição do Festival 
de Cinema de Cannes, 
ponto de encontro das 
mulheres mais bonitas 
e famosas do mundo 

C
annes é sinónimo de 
cinema, mas também 
de beleza, glamour 
e festa. A 67.ª edi-
ção do Festival de 

Cinema não foi exceção, mas 
a já tradicional Afterparty da 
Chopard roubou mesmo o 
brilho às atrizes de Hollywood 
que desfi laram na passadeira 
vermelha da Croisette. Nesta 
noite especial, as manequins 
convidadas pela conhecida 
marca de joias brilharam com 
criações do estilista libanês 

Elie Saab. A top model brasileira 
Alessandra Ambrosio, de 33 
anos, deslumbrou num ves-
tido verde. A atriz e modelo 
indiana Sonam Kapoor, de 
28 anos, preferiu um mode-
lo azul. Por seu lado, a mane-
quim chinesa Lie Wen, de 26 
anos, rendeu-se a um vesti-
do verde-água. Com 34 anos, 
a manequim checa Petra Nem-
cova, que esteve recentemente 
em Lisboa, perdeu-se de amo-
res por um modelo coral. Aos 
41 anos, outra checa, Eva Her-

zigova, mostrou num vestido 
cor de limão por que foi uma 
das top models mais famo-
sas da sua geração. Por fi m, 
a brasileira Adriana Lima, de 
32 anos, que acaba de se 
separar do basquetebolista 
sérvio Marko Jaric, arrasou num 
modelo branco. Ao visual prin-
cipesco que os vestidos lhes 
conferiam, as seis manequins 
juntaram o brilho das joias 
Chopard. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Getty Images



PAULO PIRES e MARIA 
JOÃO BASTOS arrasam 
no Festival de Cannes 

 “Esta viagem 
foi curta e intensa 
ao mesmo tempo„

Paulo Pires  

 
 À saída do Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez, a ‘base’ do evento da Chivas Regal, dezenas de pessoas esperavam 
os convidados. Em baixo, a atriz durante a preparação para a passadeira e com Paulo Pires, antes de saírem do hotel   

S
ituado no magnífi co 
Boulevard de la Croi-
sette, frente ao Me-
diterrâneo, o Grand 
Hyatt Cannes Hotel 

Martinez foi a ‘base’ do evento 
que a Chivas Regal organizou a 
propósito de mais uma edição 

do Festival de Cinema de Can-
nes. Paulo Pires e Maria João 
Bastos, que se conheceram há 
cerca de 15 anos, altura em que 
contracenaram juntos na novela 
“Ganância”, foram os convi-
dados portugueses da marca 
escocesa e, juntos, viveram dois 

dias bastante preenchidos. 
“Esta viagem foi curta e muito 
intensa, ao mesmo tempo. 
Cheia de experiências novas 
e diferentes”, disse Paulo Pires, 
que viajou para o sul de França 
quase diretamente do Porto, 
onde, ao fi m de semana, sobe 

ao palco do Rivoli com a peça 
“A Noite”: “Nunca tinha tido o 
privilégio de aqui estar durante 
o festival. É o glamour no seu 
auge! Cheio de gente gira, de 
luxo... É de facto incrível ver 
este ambiente efusivo à volta 
das estrelas de cinema. Ontem, 



 “À noite, na passadeira vermelha, 
as pessoas gostam de viajar no 
glamour do cinema„ Maria João Bastos

No primeiro dia do programa, Maria João Bastos 
usou uma criação azul-escura de Filipe Faísca, 

com saia em seda e aplicações no peito. Paulo Pires 
vestiu um smoking Hugo, da Hugo Boss



 “Quando 
vi este 
vestido 

na Moda 
Lisboa, 

pensei logo 
nele para 
Cannes„ 

Maria João Bastos

 Sorridentes, 
os dois atores 
portugueses 
acenaram às 
pessoas que 
esperavam 

no Boulevard 
de la Croisette 

por exemplo, quando íamos a 
caminho da red carpet para a 
estreia do fi lme ‘Foxcatcher’, 
a quantidade de pessoas que 
estavam ali, não só a tentar 
ver os atores mas com papéis a 
pedir as mais diferentes coisas, 
como um bilhete em troca de 
um beijo [risos]! É supercurio-
so!” Se, para Paulo Pires, obser-
var o fenómeno do festival foi 
uma boa surpresa, para Maria 
João Bastos foi reviver emo-
ções, uma vez que já lá tinha 
estado várias vezes: “Cannes já 
é lindíssima fora do festival, 



A gozar um período de férias, 
Maria João Bastos desfrutou 

de uns dias em Cannes antes do 
evento da Chivas. Na companhia 

de Paulo Pires, aproveitou 
ao máximo esta viagem 

 “O festival é 
o glamour no 

seu auge! Cheio 
de gente gira, de 
luxo... É incrível„ 

Paulo Pires

e traz para este evento esse gla-
mour que se pretende. Apesar 
de, durante o dia, haver um 
frenesim de pessoas a trabalhar, 
à noite, na passadeira vermelha, 
as pessoas gostam de viajar no 
glamour do cinema.” A atriz, 
que atualmente está a desfrutar 
de um período de férias antes 
de abraçar um novo projeto, es-
palhou elegância ao longo dos 
dias. No cocktail que antecedeu 
o visionamento de “Foxcat-
cher”, no Palais des Festivals, 
Maria João Bastos usou um 
vestido azul-escuro sem costas 

assinado por Filipe Faísca, pelo 
qual a atriz se apaixonou quan-
do o viu ser desfi lado na Moda 
Lisboa: “Pensei logo nele para 
Cannes. Achei que era um vesti-
do bom para esta ocasião, com 
alguma irreverência pelo traba-
lhado no peito, e adorei por 
ser azul-escuro, que está muito 
na moda. O Filipe Faísca tem-
-me acompanhado em muitos 
momentos especiais da minha 
vida, em que fi z a red carpet a 
representar fi lmes meus, como 
em Veneza. Acho importante 
divulgar o que se faz no nosso 



 O jantar no restaurante 
La Palme d’Or 

foi singular, com 
a degustação de 

diferentes cocktails 
feitos com whisky

 “A Maria 
João foi 

uma ótima 
companhia„

Paulo Pires 

 “Prepararam 
uma viagem 

gastronómica 
e foi uma 

experiência 
incrível„ 

Maria João Bastos

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)
fotos João Cabral e D.R.  agradecimentos Chivas Regal

país, temos designers fantásti-
cos. Para mim, faz todo o sen-
tido, nestas ocasiões, trazer 
o trabalho dele e mostrá-lo.” 
Ao seu lado, a atriz contou 
sempre com a elegância de 
Paulo Pires, que vestiu um 
smoking Hugo, da Hugo Boss.
Outro dos momentos inesque-
cíveis da viagem aconteceu du-
rante o jantar no La Palme d’Or, 
o restaurante do Grand Hyatt 
Cannes Hotel Martinez: “Foi 
um jantar fantástico, com uma 
degustação de cocktails feitos 
propositadamente com o chef 
do restaurante. Prepararam 
uma viagem gastronómica e foi 
uma experiência incrível”, disse 
Maria João. Também Paulo Pi-
res se divertiu durante o jantar: 
“A acompanhar um jantar de 
cozinha super-interessante e 
criativa, não havia vinho, mas 
sim cocktails, todos feitos com 
whisky. Ficámos um bocadinho 
assustados, mas acabou por ser 
muito giro! (risos)” ■



antena lux

Ana Sofi a Moreira e Pepe
PAIS PELA SEGUNDA VEZ

Emily, a segunda fi lha do futebolista, nasceu 
no fi nal da tarde do dia 13 de maio, em Madrid. 

“Ontem, dia 13 de maio, nasceu a nossa segunda 
fi lha, Emily! Vem fazer companhia à pequena 

Angeli e certamente trazer mais felicidade 
à nossa casa/família! Um beijo a todos dos 4”, 

escreveu Ana Sofi a Moreira, no Instagram. 
Angeli fará 2 anos em agosto.
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Paco Bandeira 
e Gisela 

de Jesus
SEGUNDO CASAMENTO 

DO CANTOR
Foi a 13 de maio 

que Paco Bandeira, 
de 69 anos, se casou 

com a taróloga Gisela 
de Jesus, com quem 

namorava desde o início 
de 2013. A novidade 

foi anunciada na página 
do artista no Facebook. 

Este é o segundo 
casamento do cantor, 
que já foi casado com 
Maria Fernanda, com 

quem teve duas fi lhas: 
Ana Paula, de 49 anos, 
e Maria da Conceição, 

de 47. O músico 
é também pai de 

Constança, de 14 anos, 
fruto da sua relação 
com Maria Roseta.

José Mourinho
EMBAIXADOR 
CONTRA A FOME
O treinador português foi 
apresentado, em Londres, 
como embaixador contra 
a fome do Programa 
Alimentar das Nações Unidas. 
Em conferência de imprensa, 
Mourinho garantiu
que se entregará de corpo 
e alma às responsabilidades 
que o título representa: 
“Vou imediatamente 
onde estiverem os problemas 
e onde estiverem as crianças. 
Sou um homem do terreno 
e não do escritório, 
estou habituado a treinar 
jogadores no campo.” 
Para começar, fará 
uma viagem em junho 
na companhia de outras 
celebridades, como Kaká, 
Drew Barrymore e Christina 
Aguilera, que promovem 
a erradicação da fome no 
mundo. A sua mulher, Matilde, 
foi nomeada embaixadora 
para a Alimentação Escolar.Ar

qu
ivo
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Letizia e Felipe 
de Espanha e Frederico 

e Mary da Dinamarca
PRÍNCIPES CELEBRAM 

DEZ ANOS DE CASAMENTO
Foi a 14 de maio de 2004 que Mary

Donaldson e Frederico da Dinamarca 
trocaram alianças, na Catedral 

de Copenhaga. Os dois tinham-se 
conhecido durante os Jogos Olímpicos 

de Sydney, na Austrália, terra natal 
da princesa. Contudo, para se poder casar

com o herdeiro do trono da Dinamarca, 
Mary teve de adotar a nacionalidade 

dinamarquesa. Também em maio, 
comemoram-se dez anos de casamento 

de Felipe de Espanha e Letizia Ortiz, 
que ofi cializaram a sua relação a 22 

de maio de 2004. A cerimónia religiosa 
celebrou-se na Catedral de Almudena, 

em Madrid, onde compareceram 
1200 convidados. Em Espanha, 

mais de 25 milhões de espetadores 
seguiram a cerimónia pela televisão.



Nani
APRESENTA 
FILHO NAS 

REDES SOCIAIS
O fi lho de Nani 

e Daniela 
Martins nasceu 
em dezembro 

passado, 
mas só agora 
o futebolista 

o apresentou aos 
admiradores.

 O craque, 
que vai 

representar 
Portugal 

no Mundial 
do Brasil, 
partilhou 

duas imagens 
do bebé 

no Instagram, 
uma delas com a praia como cenário de fundo. Não foi 

a primeira vez que o jogador do Manchester United utilizou 
as redes sociais para surpreender os seus seguidores, 

já que foi através do Facebook que anunciou o nascimento 
do fi lho, cujo nome ainda não foi revelado.

D.
R.



CRISTIANO RONALDO e IRINA 
SHAYK despem-se para a Vogue 
Espanha numa ousada sessão 

fotográfi ca em conjunto

“Irina é a mulher mais 
bonita do mundo. Trabalhar 
com ela foi muito especial„

Cristiano Ronaldo

C
ristiano Ronaldo e Irina 
Shayk posaram juntos pela 
primeira vez numa pro-

dução fotográfi ca para a Vogue 
espanhola de junho, que já está 
nas bancas. A sessão decorreu 
na casa do jogador português, 
em Madrid, e mostra toda a sen-
sualidade do casal. Na fotografi a 

que faz capa da revista, Ronaldo 
aparece nu atrás da namorada. 
Uma sessão ousada, registada 
pela objetiva do fotógrafo Mario 
Testino. “Dividir uma capa com Iri-
na signifi ca muito. Irina é a mulher 
mais bonita do mundo. Traba-
lhar com ela foi, além de uma 
surpresa, algo muito especial. 

Foi a primeira vez que fi zemos 
algo do género juntos. E apro-
veitei”, confessou Cristiano à re-
vista espanhola. Convencer o 
futebolista e a namorada não 
foi tarefa fácil. Foi preciso cer-
ca de um ano para que o joga-
dor e a manequim aceitassem o 
desafi o da revista, com a condi-

ção de que fosse Mario Testino 
a fazer as fotografi as. O resul-
tado não podia ser mais escal-
dante. No vídeo do making 
of, publicado no site da Vogue 
espanhola, é possível ver a cum-
plicidade e a paixão que unem 
Cristiano e Irina. ■

fotos D.R. e Arquivo Lux

Em baixo, a capa da Vogue espanhola, da autoria de Mario 
Testino, o primeiro trabalho conjunto de Cristiano e Irina



Depois da intervenção cirúrgica, 
as formas do rosto da apresentadora 

estão agora mais harmonizadas

IVA DOMINGUES 
faz rinoplastia

 Em cima, Iva Domingues, antes e depois da operação ao nariz. 
À direita, a apresentadora da TVI na festa dos Globos de Ouro

 com o seu novo visual

A
os 37 anos, Iva Domingues 
submeteu-se a uma rinoplastia, 
uma cirurgia que é realizada na 

estrutura nasal com o objetivo de me-
lhorar a respiração ou por questões es-
téticas. A Lux sabe que a apresentadora 
da TVI recorreu a este procedimento 
médico por questões de saúde, mas
a verdade é que, como consequência 
da intervenção cirúrgica, as formas do 
seu rosto fi caram harmonizadas. Iva 

Domingues desfilou na passadei-
ra vermelha dos Globos de Ouro, 
no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 
no passado fi m de semana, na com-
panhia do namorado, o ator Ângelo 
Rodrigues, de 26 anos, e era visível 
a transformação no rosto da apresenta-
dora da TVI, que brilhou num vestido 
preto em renda da autoria da estilista 
Micaela Oliveira. ■

fotos Tiago Frazão e Arquivo Lux



RITA SALEMA mostra o seu novo rosto, após cirurgia plástica 
de rejuvenescimento facial feita por Francisco Ibérico Nogueira

“O meu maior medo era não me reconhecer. Queria 
fi car o mais natural possível e adorei o resultado!„

À esquerda, uma fotografi a de Rita Salema, tirada poucos dias antes da cirurgia plástica. 
À direita, a atriz já depois da intervenção cirúrgica, cujos resultados são bem visíveis

Q
uando Rita Salema recebeu a Lux 
em sua casa para esta entrevista, 
um dia antes da sessão fotográfi -
ca, tinham passado quatro sema-
nas sobre o dia em que se sub-
meteu a uma cirurgia plástica: 

“Só não estou de pijama porque achei 
chato! [risos]”, brinca, no seu estilo 

descontraído. A atriz já se sente prepara-
da para mostrar o resultado do rejuvenes-
cimento facial feito pelo cirurgião plástico 
Francisco Ibérico Nogueira na Clínica Eu-
ropa, um procedimento que lhe devolveu 
a autoestima perdida nos últimos anos, de-
pois do envelhecimento precoce provoca-
do pela morte de três irmãos. A técnica ci-

rúrgica, que associa um lifting à face e ao 
pescoço com radiofrequência subcutânea, 
era a solução que procurava desde que os 
técnicos de televisão começaram a alertá-la 
para o envelhecimento do pescoço: “Tenho 
47 anos e estava com um pescoço de 
quase 60. A diferença é brutal!”, diz. 
Radiante com o resultado, a atriz garante 



que não teve dores e que a recuperação foi 
facílima: passou apenas uma noite na clínica 
e já regressou ao trabalho na NB Academia, 
onde dá aulas de representação. Em julho, 
voltará às telenovelas, depois de uma angus-
tiante ausência de ano e meio. Agora, diz, é 
tempo de recomeçar. 
Lux – Porquê a decisão de fazer esta cirurgia 
e porquê agora?
Rita Salema – Há uns anos, depois da morte 
dos meus irmãos, engordei imenso, por cau-
sa do stress. Estive um ano inchadíssima, 
com mais dez quilos. Quando melhorei, 
voltei rapidamente ao meu peso normal, 
mas fi quei com o pescoço envelhecido. 

No dia a dia, não se percebia assim tanto, 
mas a televisão é tramada... 
Lux – Não gostava do que via na televisão?
R.S. – Não era eu. Eu só percebi quando os 
técnicos começaram a chamar-me a atenção, 
sobretudo os ‘câmaras’. Chamavam-me à 
parte para dizer para eu ter cuidado, para 
pôr o pescoço mais para cima… Chegou 
uma altura em que fi quei deprimida e aqui-
lo começou a ser um stress. Já falava com 
a mão no pescoço, o que é horrível! Num 
dos últimos programas a que fui, o ‘câmara’ 
chamou-me à parte para dizer isso, e eu 
pensei: ‘Não aguento mais!’ Já não estava 
tranquila, e fui tentar saber como se fazia a 

operação, se devia fazer, mas não quis saber 
como era a intervenção…
Lux – Não?
R.S. – Não. Quis mentalizar-me de que era 
uma coisa muito simples. Agora que já 
fi z, sei como é, e a recuperação é incrível! 
Quando fui falar com o Dr. Ibérico Nogueira, 
ele foi amoroso e disse-me que estava no mo-
mento certo. Não pensei duas vezes, decidi 
na hora! Ainda tive de esperar uma semana 
para fazer a operação, e aquela semana foi 
uma eternidade.
Lux – Tinha medo de desistir?
R.S. – Estava cheia de medo de desistir, em 
pânico. Se não fossem alguns amigos a dizer 

A atriz sentia-se ansiosa cada vez que tinha de gravar, uma vez que o envelhecimento do pescoço já era 
indisfarçável em televisão: “Começou a ser um stress! Já falava com a mão no pescoço...”, reconhece

 “Tenho 47 anos e estava com um pescoço de quase 60. 
Isto não é exagero! A diferença é brutal!„ 



para eu fazer a operação, porque estava 
deprimida há tanto tempo e tão preocupa-
da… Tenho a profi ssão que amo e ia tão 
enervada para cada cena que fazia que pen-
sei: ‘Vou arriscar!’  
Lux – Qual era o seu maior medo?
R.S. – Não fi car eu, não me reconhecer. Queria 
fi car o mais natural possível. Aliás, fartei-me 
de dizer ao Dr. Ibérico que, se ele percebesse 
que ia fi car um bocadinho diferente, preferia 
que não fi zesse nada. Disse-lhe que queria 
fi car com rugas, que só queria tirar o exces-
so de pele do pescoço e fi car um bocadinho 
melhor. A equipa foi fabulosa! 
Lux – Essa confi ança na equipa médica é 
fundamental?
R.S. – Tem mesmo de ser. Aliás, fi quei super-
confi ante no dia em que fui ao consultório, 
porque estive a ver os trabalhos dele. Pro-
vavelmente, há alguns anos terei dito que 
nunca faria uma plástica, porque o que 
me assustava imenso era o resultado fi nal. 
Vemos muitos maus exemplos pelo mundo 
inteiro, por isso estava em pânico. 
 Lux – Quis logo ver-se ao espelho quando 
acordou da sedação, ou preferiu esperar?
R.S. – Quis ver-me logo na hora! Quando 
me vi, estava inchada e tinha os olhos um 
bocadinho escuros, mas não tive medo de 
me ver. O meu medo era que a recuperação 
demorasse mais do que eu podia. Quanto 
ao resto, sabia que ia fi car normal. Mesmo 
no segundo dia, em que se incha mais e eu 
estava disforme, a minha mãe fi cou assus-
tadíssima, mas eu fi quei calmíssima, porque 
vi-me naquele rosto. Consegui perceber o 
que era o inchaço. 
Lux – Reviu-se na nova imagem?
R.S. – Consegui visualizar-me depois de de-
sinchar e percebi que era eu. Ao fi m de 
uma semana, começamos a ter outra vez 
algumas ruguinhas, e isso foi ótimo. Estou 
superfeliz, nunca pensei ficar tão feliz. 
Adorei o resultado e ainda bem que fi z a 
operação! Voltei à minha idade e espero 
continuar a envelhecer normalmente. Gosto 
de rugas, acho-lhes graça, não é por aí. 
Nem tinha pedido nada na cara, tinha 
pedido só mesmo o pescoço, o Dr. Ibé-
rico Nogueira é que disse que uma coisa 
liga à outra. A zona do queixo acabou por 
fi car mais delineada, e era exatamente isso 
que eu queria. 
Lux – A recuperação foi mais fácil ou mais 
complicada do que imaginava?
R.S. – Tenho muita tolerância à dor, em rela-
ção a isso não tinha medo, mas não há uma 
única dor, nada. Há só uma pequena falta 
de sensibilidade, que se vai recuperando. 
Não sentir as orelhas e as bochechas faz um 
bocadinho de impressão, mas de resto não 
há dor, só um pequeno desconforto. 
Lux – Que cuidados teve de ter?

 Mal teve uma consulta com Francisco Ibérico Nogueira e viu vários exemplos 
de operações em pacientes do cirurgião plástico, Rita Salema tomou 

a decisão de fazer a intervenção. Foi operada uma semana depois

 “A recuperação é incrível! Não tive uma 
única dor, só um pequeno desconforto„ 



R.S. – Na primeira semana, gelo para desinchar. 
Eu sou fã do Thrombocid, e quando acordei 
tinha apenas um pequeno derrame e fi z uma 
máscara de pomada na cara. Nunca fi quei 
roxa. Não posso apanhar sol durante um 
mês, por causa das cicatrizes, para não 
fi carem marcadas. Também não posso pintar 
o cabelo durante o primeiro mês, porque 
[a cor] pode ir para as cicatrizes e tingi-las. 
Tenho de beber muita água, o que para mim 
foi ótimo, porque nunca bebo. Nos primei-
ros dias, pedem-nos para beber líquidos, 
porque estamos cosidas e não abrimos bem 
a boca. Aí, sofri, porque sou uma mulher 
de muito alimento, gosto de trincar. Estavam-
-me a fazer falta coisas sólidas. 
Lux – O facto de ser uma cirurgia que impli-

ca cortes e pequenas cicatrizes assustou-a?
R.S. – Nada. Não tenho medo da dor nem 
de cortes. O meu único medo era mesmo 
fi car diferente. Isso não queria de todo! Não 
queria fi car muito esticada.
Lux – A sua fi lha apoiou a sua decisão?
R.S. – Não. No início, a minha fi lha disse que 
eu não precisava de operações, que estava 
linda. A minha mãe também! [risos]
Lux – Como é que as convenceu?
R.S. – Não convenci, disse que estava 
marcado. A minha mãe fi cou em pânico, não 
só pelo medo de eu fi car diferente, mas por 
ser uma operação. Depois do que ela já 
passou ao perder os fi lhos, qualquer coisa 
que implique ir para o hospital…
Lux – O que é que elas acharam do resultado?

R.S. – A minha mãe amou de paixão e disse-
-me que, se tivesse dinheiro, fazia o mesmo 
[risos]. Ficou apaixonada pelo trabalho do 
Dr. Ibérico Nogueira, porque, de facto, ele é 
brilhante! Já vi vários trabalhos dele em pes-
soas que achava que não tinham feito nada, 
e isso é o melhor elogio. 
Lux – Sabe quantos pontos levou?
R.S. – Por acaso, não, mas devo ter levado 
imensos e tenho curiosidade [risos].
Lux – A operação fez-lhe bem à autoestima? 
R.S. – Fez-me muito bem à autoestima. 
Estava a precisar disto, de fazer um miminho 
a mim própria. Sabia que estava assim 
porque sofri horrores, porque a vida me fez 
isto. Era quase uma chamada de atenção per-
manente para a dor por que passei quando 

A fi lha e a mãe de Rita não queriam que ela fosse operada: achavam que ela estava ótima. No entanto, a mãe da atriz 
rendeu-se aos resultados: “A minha mãe amou de paixão e disse-me que, se tivesse dinheiro, fazia o mesmo”, conta

 “Isto fez muito bem à autoestima. Estava a precisar 
de fazer um miminho a mim própria e soube-me pela vida„ 



os meus irmãos morreram. 
Lux – Gosta mais de si agora, quando se 
olha ao espelho?
R.S. – Gosto! Sinto que fi quei mais nova. 
O estado em que eu tinha o pescoço dá um 
ar muito mais pesado. A diferença é abissal, 
não tem explicação! Aconselho vivamente 
as pessoas a fazerem isto em vez de porem 
botox, porque isto só tira o excesso de pele. 
Eu não tinha rugas na cara, mas sim a linha 
do rosto mais descaída e fl ácida. Tenho 47 
anos e estava com um pescoço de 60. Isto 
não é exagero! A diferença é brutal! 
Lux – O que é que o seu namorado achou 
desta cirurgia plástica?
R.S. – Adorou! Viu-me duas semanas de-
pois da operação, porque eu achava que 
ainda estava muito inchada [risos], e disse-
-me: ‘Não estou a acreditar, estás igual!’ Ele 
deu-me imensa força para fazer a operação. 
Se ele não me tivesse dado tanta força, não 
tinha ido. 
Lux – Quando é que regressa ao trabalho?
R.S. – O início das gravações da próxima 
telenovela da TVI está marcado para dia 6 
de julho. Estou superfeliz por voltar às no-
velas. Os últimos dois anos foram muito 
complicados, por causa do colégio que tive 
de fechar e por ter estado ano e meio sem 
fazer novelas. Deitou-me um bocadinho 
abaixo. Foi isso tudo que agora me fez 
decidir que ia tomar conta de mim. Quando 
soube do regresso do José Eduardo Moniz 
e ele me ligou a dizer que ia entrar na pró-
xima novela, ganhei coragem e pensei: ‘OK, 
vou mudar a minha vida!’ É quase um reco-
meço. O José Eduardo Moniz gosta muito 
de atores e ama este mundo. Faz com que 
nós, atores, estejamos permanentemente 
apaixonados pelo que estamos a fazer. Es-
tamos todos felizes pelo seu regresso, sen-
tíamos muito a sua falta.
Lux – Foi angustiante estar quase a perder 
o contrato de exclusividade e não ter pers-
petivas de trabalho em televisão?
R.S. – Foi. Sou uma privilegiada, porque ti-
nha contrato há muitos anos. Quer estives-
se a trabalhar ou não, tinha estabilidade 
no fi nal do mês, porque recebia metade do 
ordenado. No entanto, aconteceu tudo ao 
mesmo tempo. O colégio fechou, as eco-
nomias foram para pagar as dívidas… Sou 
muito organizada e fi quei super-angustiada, 
a achar que era uma injustiça. Depois, 
comecei a pensar e percebi que, por ser tão 
certinha, até tinha aquele montante, e não 
tive de pedir dinheiro emprestado ao banco 
[risos]. Relaxei, comecei a dar aulas e apa-
receu o convite para a telenovela. Deus é 
mesmo grande! ■

Rita Salema 
à entrada da Clínica 
Europa, no dia em 

que foi hospitalizada. 
Regressou a casa 
na manhã do dia 

seguinte

 “Não tive 
medo de 
me ver ao 
espelho. 

Sabia que 
ia fi car bem„

 “Estou 
superfeliz 
por voltar 

às novelas. 
Estes últimos 
anos foram 

complicados„

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  
fotos Artur Lourenço  produção Sara Bettencourt  cabelos e maquilhagem 

Carla Pinho com produtos Guerlain  agradecimentos Aldo, Living Life, 
Massimo Dutti e Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa



panorama

Uma dupla imbatível
Zoey e Jasper são uma das duplas que arranca o maior 

número de sorrisos nas redes sociais. A cadela de sete anos, 
que nasceu nas ruas de Taiwan e foi resgatada de um canil, 

e o bebé de 10 meses são os melhores amigos e as estrelas 
do blog “Zoey and Jasper”, onde surgem a combinar 

roupas e acessórios. A responsável por estas produções é 
Grace Chon, a mãe de Jasper, uma fotógrafa especializada 

em animais e lifestyle, que nos tempos livres se dedica a 
encontrar chapéus e outros adereços para enfeitar o fi lho e a 

cadela, que depois posam lado a lado para a câmara.

Dubai: o paraíso dos excêntricos
Mesmo quem já viu muitos exemplos de luxo fi ca impressionado com os sinais de riqueza 
que, no dia a dia, se encontram no Dubai. Um caixote do lixo com o monograma da Louis 
Vuitton pode ser visto nas ruas da cidade, assim como um ATM para comprar ouro. 
Os animais de estimação também estão ao nível das maiores exigências dos habitantes do 
Dubai, que por vezes adotam grandes felinos, como as chitas. A frota automóvel que se vê 
nas ruas corre o risco de ser confundida com uma “parada” de carros de luxo. Para quem 
prefere fugir ao trânsito, até é possível mudar o veículo de um lado para o outro de helicóptero.

D.
R.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“REAL MADRID – ATLÉTICO 
DE MADRID”
TVI, sábado, 24, 19h30
O Estádio da Luz, em Lisboa, 
vai ser o palco da fi nal da Liga 
dos Campeões. Uma fi nal iné-
dita, já que opõe duas equi-
pas da mesma cidade, e os 
merengues Cristiano Ronal-
do, Pepe e Fábio Coentrão ao 
colchonero Tiago. O Atlético 
de Madrid vai disputar a segun-
da fi nal da Liga na sua história, 
repetindo o feito de 1974, em 
que foi derrotado pelo Bayern 
de Munique.  
 

“SHERLOCK HOLMES: JOGO 
DE SOMBRAS” 
RTP1, domingo, 25, 16h30
Num fi lme cheio de ação, Sher-
lock Holmes e o seu compa-
nheiro, Watson, continuam a 
perseguir o seu maior obje-
tivo: destruir o Dr. Moriarty, o 
primeiro grande vilão da histó-
ria. Quando o príncipe-herdeiro 
da Áustria é encontrado morto, 
tudo aponta para suicídio, mas 
Holmes deduz que o príncipe 
foi assassinado. A investigação 
torna-se cada vez mais perigo-
sa e leva-os numa viagem por 
toda a Europa.

“ROLAND GARROS – OPEN 
DE FRANÇA”
Eurosport HD, domingo, 25, 
16h30
No mês em que celebra 25 
anos, o canal de desporto pre-
senteia os amantes de ténis 
com a transmissão em direto 
do Grand Slam de Roland Gar-

ros, um dos mais importantes 
torneios da modalidade a nível 
mundial. Do primeiro serviço 
até à entrega da taça, todos 
os momentos serão acompa-
nhados ao pormenor, até ao 
dia da fi nal, a 8 de junho.

“O PODER DO AMOR” 
SIC, domingo, 25, 22h15 
Bárbara Guimarães apresenta 
o novo reality show da esta-
ção de Carnaxide. Dez casais 
fechados numa casa em Vila 
Franca de Xira vão colocar à 
prova a sua relação através 
dos desafi os impostos pela 
produção. Será que, ao fi m de 
tantos anos juntos, se conhe-
cem tão bem quanto dizem? 

“DOIS HOMENS E MEIO” 
RTP2, segunda-feira, 26, 
12h20
Com a saída de Charlie Sheen, 
que protagonizou as oito tem-
poradas iniciais, o primeiro epi-
sódio da nova fase da série 
começa com o seu funeral e a 
venda da casa na praia. Entre 
os compradores, aparece Wal-
den Smitch (Ashton Kutcher), 
um bilionário da Internet com 
problemas amorosos, que não 
só adquire a mansão em Mali-
bu, como os seus dois mora-
dores de sempre, Alan e Jake.

 “AGENTE DUPLA”
FOX Life, terça-feira, 27, 
22h00
No fi nal da quarta tempora-
da da série policial protago-
nizada pela agente da CIA 
Annie Walker (Piper Perabo), 
Calder pergunta-se se Joan 
(Kari Matchett) será mesmo 
a única pessoa em quem 
poderá confi ar quando voltar 
aos Estados Unidos com boas 
notícias.

Ronaldo em versão melancia
A menos de um mês do início do Mundial, os craques do 

futebol já inspiram os mais variados artistas. Rogerio Holando,
 um chef brasileiro, resolveu homenagear o melhor jogador do 

mundo, Cristiano Ronaldo, de uma forma bastante original: 
esculpiu a cara do capitão da seleção portuguesa numa 

melancia. Além de Cristiano Ronaldo, também Neymar e 
Messi foram alvo do talento de Rogerio Holando, que utiliza 

facas especiais para esculpir o fruto. O trabalho do chef 
está exposto no Hotel San Raphael, em São Paulo.

D.
R.

D.
R.



TOP 5 as mais votadas da semana
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RICARDO 
QUARESMA VISITA 
CRIANÇAS NO IPO
O jogador conversou 
com as crianças 
e deixou um alerta 
contra o cancro.

AS FOTOS E OS 
VENCEDORES DOS 
BILLBOARD MUSIC 
AWARDS 2014
Shakira, Ricky Martin 
e Jennifer Lopez 
em destaque.

CATARINA FURTADO 
PARTILHA SELFIE 
NA HORA DO BÂTON
A apresentadora 
mostra a sua faceta 
descontraída 
na festa da GQ.

MAITÊ PROENÇA 
REVELA 
ELASTICIDADE E BOA 
FORMA AOS 56 ANOS
Com namorado novo, 
a atriz mostra que está 
numa fase excelente.

JOHN GALLIANO 
VOLTA A TRABALHAR, 
TRÊS ANOS APÓS 
CASO DE RACISMO
O designer é consultor 
na cadeia de beleza 
russa L’Etoile.

TUDO SOBRE CASAMENTOS
Na secção “casamentos” 
de Lux.pt, encontra as últimas 
notícias sobre os casamentos 
e as celebrações de datas 
românticas e importantes 
das suas estrelas favoritas. 

67.º FESTIVAL DE CINEMA DE CANNES
A passadeira vermelha atualizada ao minuto, 
com os melhores looks das celebridades.

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Os tutoriais que Conchita Wurst fazia antes de ganhar 
a Eurovisão. O grupo que dançava na rua em saltos altos 
chegou ao “X Factor”. O pedido de desculpas de Robin 
Thicke à ex-mulher. O espetáculo de Michael Jackson 
em holograma. O gato que defende a criança de um cão. 
Um tubarão fêmea socorrido no momento do parto. 



fotos Arquivo Lux e D.R.

A
história de amor e desamor entre a SIC 
e Teresa Guilherme já é antiga, mas, 
na última edição dos Globos de Ouro, 

ganhou contornos especiais. A apresentadora, 
que já foi nomeada para os mesmos prémios, 
foi convidada e depois ‘desconvidada’ para 
assistir à Gala, no Coliseu dos Recreios, em 
Lisboa, no dia 18: “Todos os anos recebo 
este convite, mas, como sabem, nunca vou 
a festas. Este ano, apeteceu-me ir, e recebi 
um convite eletrónico e outro físico para a 
minha morada. Coloquei na minha página 
do Facebook os dois vestidos que pensava 
levar nessa noite. Alguém de direito deve ter 
visto, e recebi depois vários telefonemas 
da organização do evento, nos quais me foi 
dito que a administração da SIC proibia 
formalmente que eu fosse. Ainda sou uma 
pessoa simpática, porque, se quisesse 
realmente ir àquela festa, teria ido como 
par de qualquer meu amigo e estavam lá 
muitos. A atitude deles foi muito baixa, e agora 
tentam virar o bico ao prego. Enviaram o 

convite com a certeza de que eu não iria. 
No momento em que confi rmei, se eu fosse 
eles, engolia o sapo. Seria apenas mais uma 
pessoa na festa e a história morria aí. Eles 
expõem-se ao ridículo, convidando e 
desconvidando. Acho curioso como é que se 
dão ao trabalho de se exporem ao ridículo 
por minha causa. Ao menos, sejam cora-
josos e digam: ‘Sim, senhor, desconvidá-
mo-la, a festa é nossa e convidámo-la por 
engano.’ Ficam mal na mesma, mas é mais 
honesto. O lado bom da história? Depois 
de ter publicado a minha foto no Face-
book, nessa noite, com um pijama [que 
retrata os Três Macacos Sábios], ganhei mais 
de três mil seguidores. Confesso que fi co 
surpreendida como é que gente tão impor-
tante se dá ao trabalho de fazer uma coisa 
tão palerma e infantil e se expor ao ridículo”, 
contou a apresentadora, divertida como 
sempre. Contactada pela Lux, a SIC não 
quis comentar o incidente. ■

 TERESA GUILHERME reage 
à polémica sobre o ‘convite-desconvite’ 

para os Globos de Ouro

 “A atitude deles foi muito baixa. 
(...) Eles expõem-se ao ridículo„ 

Na noite dos Globos 
de Ouro, Teresa Guilherme 
publicou no Facebook uma 

foto com a seguinte legenda: 
“Gostam do meu pijama? Nada 
melhor do que curtir o nosso 

cantinho!”





SOFIA ARRUDA, SANDRA BARATA BELO, 
ANA SOFIA, DÂNIA NETO, JANI GABRIEL, CAROLINA 

PATROCÍNIO, MERCHE ROMERO e SARA MATOS

Branco invade passadeira 
vermelha em noite de gala

Sofi a Arruda optou por um 
modelo de Andreia Lobato, 
sem costas e com a parte 
da frente rendada. Sandra 

Barata Belo usou uma 
criação de Ricardo Preto. 
Ana Sofi a brilhou com um 
modelo Carolina Herrera 
da coleção de verão, com 
cauda. Dânia Neto foi fi el 

à estilista Micaela Oliveira, 
que também criou a clutch 

da atriz. Os acessórios 
são Pampa Mia



N
a passadeira ver-
melha da XIX Gala 
dos Globos de 
Ouro, muitas fi gu-
ras públicas optaram 

por modelos brancos, que se 
evidenciavam entre a multidão. 
A maioria deles sem costas, 
como foi o caso dos vestidos 
de Sofi a Arruda, Ana Sofi a, Jani 
Gabriel e Sara Matos. Carolina 
Patrocínio e Merche Romero 
elegeram criações cai-cai, a pri-
meira da BCBG e a segunda do 

designer moçambicano Taibo 
Bacar. Sara Matos deslumbrou 
com um modelo Carolina Her-
rera New York e uma clutch da 
mesma marca, e subiu ao pal-
co para receber o Prémio Re-
velação. A estrela da TVI, que 
protagoniza, atualmente, a tele-
novela “O Beijo do Escorpião”, 
conquistou a maioria dos votos 
do público. “Sinto que este pré-
mio é um reconhecimento que 
me compromete e que acres-
centa responsabilidade ao meu 

futuro. Dedico-o ao Lourenço, 
à família dele e à minha família, 
que me têm apoiado muito”, 
agradeceu, dizendo depois que 
“não podia estar mais feliz”. 
Pouco depois, o namorado da 
atriz, com quem já fez par român-
tico anteriormente, escrevia nas 
redes sociais: “És incrível. Que 
orgulho em ti!! Parabéns Saró :)”. 
Veja mais vestidos dos Globos 
em http://www.lux.pt. ■

 Jani Gabriel exibiu 
um modelo sem costas 

de Micaela Oliveira. 
Carolina Patrocínio optou 

por um vestido BCBG. 
Merche Romero exibiu uma 

criação do moçambicano 
Taibo Bacar, conjugada com 

joias Aristo Crazy, tendo 
escolhido uma águia para 
“homenagear o Benfi ca”, 
disse. Sara Matos brilhou 
com um modelo Carolina 

Herrera New York
texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.

masemba.com)  fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão



 MARGARIDA VILA-NOVA, INÊS CASTEL-BRANCO, 
PAOLLA OLIVEIRA, CLARA DE SOUSA, 
DIANA CHAVES, ANDREIA RODRIGUES, 

JOANA RIBEIRO e CLÁUDIA VIEIRA 

Mistura de cores e estilos 
em noite de prémios 

Margarida Vila-Nova 
numa criação 

de Filipe Faísca; 
Inês Castel-Branco 

com um vestido cinza 
com corpete rendado 

da marca londrina 
Sophia Kah; 

a atriz brasileira 
Paolla Oliveira, 

vestida pelo estilista 
Reinaldo Lourenço; 
e Clara de Sousa 

num clássico preto 
de Carolina Herrera   



Diana Chaves num 
ousado e esvoaçante 

modelo salmão 
de Micaela Oliveira;
 Andreia Rodrigues 

com um vestido Elie Saab 
de cor verde esmeralda 

e com alças e decote 
acentuado; simples 

mas elegante, 
Joana Ribeiro usou 
uma criação de Luís 

Carvalho; Cláudia Vieira 
foi vestida por 
Diogo Miranda 

M
uitas das convida-
das dos Globos 
de Ouro optaram 
por looks cheios 
de cor, enquanto 

outras escolheram criações mais 
clássicas, em preto. De regres-
so a Portugal depois de uma 
temporada a viver em Macau, 
Margarida Vila-Nova escolheu 
um vestido preto de Filipe Faísca, 
que usou com brincos dourados, 
destacados pelo cabelo apanha-
do. A marca londrina Sophia Kah 
foi a escolha de Inês Castel-Bran-

co. Pela terceira vez em Portugal, 
Paolla Oliveira usou um modelo 
vermelho escuro e rendado, do 
brasileiro Reinaldo Lourenço. 
Com um vestido clássico com 
corpete acetinado Carolina 
Herrera e joias Gilles, Clara de 
Sousa confessou sentir-se espe-
cial: “Uma mulher loura de preto 
fi ca sempre bem! (risos)” Diana 
Chaves deslumbrou num vesti-
do de Micaela Oliveira: “Tem 
a ver comigo, é simples e fácil 
de vestir. Sinto-me bem!” 
De cabelo apanhado e com 

uma clutch Chanel, Andreia 
Rodrigues escolheu um mo-
delo Elie Saab, de alças e 
decote pronunciado. Boni-
ta e elegante, Joana Ribeiro 
desfi lou numa criação de Luís 
Carvalho. Vestida por Diogo 
Miranda, Cláudia Vieira usou um 
modelo pelo qual se apaixonou 
no Portugal Fashion: “Foi amor 
à primeira vista! É imponente, 
diferente do que costumo usar. 
Sinto-me muito bonita!” ■

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com) 
fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão



look casais na XIX gala dos globos de ouro

fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão

Gisela João e
Manuel Pereira

Tiago Monteiro 
e Diana Pereira

Tiago Pais Dias 
e Marisa Liz

Sara Moreira e 
Pedro Ribeiro

Teresa Dimas e Rodrigo 
Guedes de Carvalho

Ângelo Rodrigues 
e Iva Domingues

Eduardo Beauté
e Luís Borges

Lúcia Garcia e
Isaac Alfaiate



Betty Grafstein e 
José Castelo Branco

Rosa Maria e 
Eugénio Campos

Zé Pedro e Cristina 
Avides Moreira

Hugo Madeira 
e Ana Rita Clara

Ricardo Pereira 
e Francisca Ribeiro

Vítor Baía e 
Andreia Santos

João Paulo Rodrigues 
e Juliana Marto

Núria Madruga 
e Vasco Silva 



N
o passado dia 16 de 
maio, Pedro Rolo 
Duarte completou 
50 anos e o aniver-
sário foi celebrado 

entre amigos no bar Funky, no 
Lx Factory. “Lamentavelmente, 
já faço 50 anos [risos]. Nunca 
festejo os meus anos. Penso 
que a última vez que o fi z foi aos 
35 anos, em casa. Este ano, os 
meus amigos pressionaram-me 
tanto que pensei: “Why not?” 
Depois de já estarem os convi-
tes feitos, não havia volta a dar! 
Não sinto o peso da idade, só 

se for pelo número de amigos e 
pelos trabalhos que já fi z. Fisi-
camente, não me sinto cansado 
nem abatido; às vezes, sinto-me 
adolescente! Há sempre dese-
jos por concretizar, e gostava 
de voltar a ser pai, de voltar a 
casar, de fazer uma nova revis-
ta... Quem sabe?”, disse, diver-
tido. O jornalista manteve-se 
sempre perto do fi lho, António 
Maria, de 18 anos, que esteve 
a estudar na Austrália e em bre-
ve sairá para outra escola no 
estrangeiro: “Voltou da Austrá-
lia e vai para fora novamente. 

Em cima, Pedro Rolo Duarte com Manuela Moura Guedes 
e José Eduardo Moniz, e o jornalista com o fi lho, António 
Maria, de 18 anos. Ao lado, João Braga e António Melo

PEDRO ROLO DUARTE celebra 
aniversário rodeado de amigos

“Lamentavelmente, já faço 
50 anos [risos]„ Pedro Rolo Duarte

O jornalista esteve sempre 
junto do fi lho, ANTÓNIO MARIA



Em cima, João Reis 
com Catarina Furtado, 
Sílvia Rizzo com o fi lho, 

António Parente, e a 
namorada deste, Mafalda 

Cardoso, e Pedro Rolo 
Duarte com Margarida 

Pinto Correia. À esquerda, 
Anabela Mota Ribeiro. 

À direita, Mafalda Arnauth

“O Pedro é 
um amigo 

extraordinário 
e muito leal„ 

Catarina Furtado

A distância é complicada, mas 
agora há o Skype e outras 
formas de comunicar através da 
Internet. O meu fi lho é muito 
consciente, responsável e des-
portista. Nunca me causou 
grandes preocupações”, decla-
rou. Foram inúmeros os amigos 
do jornalista que não quiseram 
perder a sua festa de aniver-
sário, como Catarina Furtado, 
que se fez acompanhar pelo 
marido, João Reis: “Sou uma 
grande amiga do Pedro há mui-
tos anos. É um amigo extraor-
dinário e muito leal. Cultiva a 
amizade e é um amigo para a 
vida. O que fi ca desta vida são 
os afetos...” ■

texto Sofi a Neves  fotos Ricardo Santos



7 dias 

Mick Jagger já é 
bisavô. Depois da 
morte da namorada, 
L’Wren Scott, a 17 
de março, o cantor 
tem agora uma razão 
para sorrir. A sua 
neta, Assisi Jackson, 
de 21 anos, foi mãe 

de uma rapariga, fruto da relação com o 
noivo, Alex Key. Dentro de poucos meses, 
Jagger, de 70 anos, será avô novamente, 
já que a sua fi lha Jade, de 42 anos, mãe de 
Assisi, também está grávida. No dia 29 de 
maio, o cantor subirá ao palco do Rock in 
Rio para o primeiro concerto depois da 
morte da namorada. Mais de uma semana 
antes, a organização do festival anunciou 
que os bilhetes já estavam esgotados.

Cameron Diaz voltou 
a encontrar o amor. 
Depois das declara-
ções de que já esteve 
com mulheres e de 
que não acredita que 
cada pessoa tenha 
uma alma gémea 
mas várias, a atriz, 

de 41 anos, vive uma relação com o roqueiro 
Benji Madden, de 35. Os dois conhecem-se 
há vários anos, depois de terem sido apre-
sentados por Justin Timberlake, na altura 
em que o cantor namorava com Cameron. 
Agora, voltaram a encontrar-se e têm-se 
mostrado inseparáveis. Benji acompanhou 
recentemente a atriz a uma festa em casa 
de Gwyneth Paltrow. Cunhado de Nicole 
Ritchie, o novo amor de Cameron Diaz já 
namorou com Paris Hilton. 

Ricky Martin quer 
uma fi lha. O cantor, 
que é já pai dos 
gémeos Matteo e 
Valentino, de 6 anos, 
fruto de uma barriga 
de aluguer, afi rmou 
agora que também 
quer uma rapariga. 

Numa entrevista ao programa australiano 
“60 Minutos”, afi rmou: “Quero mais fi lhos 
e, defi nitivamente, quero ter uma menina 
do papá.” Separado há cerca de três meses 
do namorado, o ator está disposto a 
aumentar a família mesmo sozinho. “Sempre 
soube que queria ser pai, só não sabia como, 
até que, um dia, escrevi no computador 
‘barriga de aluguer’. Um ano depois, tinha 
os meus fi lhos nos braços. Quando percebi 
que era pai, fartei-me de chorar.”

Luiz Felipe Scolari 
foi constituído argui-
do por fuga ao fi sco. 
A notícia do jornal 
Folha de São Paulo 
avança que, durante 
os anos que esteve 
em Portugal, entre 
2003 e 2008, o antigo 

selecionador da equipa das quinas não 
declarou às fi nanças mais de sete milhões de 
euros. Os pagamentos foram feitos a Scolari 
através da Jared Finance, uma sociedade 
offshore que funcionava como saco azul 
da Sociedade Portuguesa de Negócios, 
proprietária do BPN. Quando surgiram as 
primeiras notícias de fuga ao fi sco, Scolari 
desmentiu-as, tal como fez agora. “Fiz todas 
as minhas declarações de impostos corre-
tamente. Tenho absoluta convicção da cor-
reção das minhas declarações. Se há algo 
errado, não é comigo. Que a justiça apure 
todos os factos”, disse através da sua 
assessoria de imprensa.

Beyoncé falou, pela 
primeira vez, sobre 
a acesa discussão 
protagonizada pela 
irmã e pelo marido. 
As imagens de So-
lange Knowles aos 
socos e pontapés a 
Jay Z correram mun-

do, e Beyoncé emitiu um comunicado em 
que anunciou que o marido e a irmã decidi-
ram “pedir desculpas um ao outro”, disse: 
“Como resultado da divulgação das imagens 
de segurança no elevador no dia 5 de maio, 
houve uma grande especulação sobre 
o que motivou o infeliz incidente. O mais 
importante é que a nossa família já ultrapas-
sou isso. Jay e Solange já assumiram a res-
ponsabilidade do que aconteceu. Ambos 
pediram desculpas e já seguimos em frente 
como uma família unida.”

Pamela Anderson 
revelou ter sido ví-
tima de abusos se-
xuais na infância e na 
adolescência. A atriz 
surpreendeu o públi-
co com estas decla-
rações na inaugura-
ção da sua fundação 

de benefi cência, em Cannes. “Não tive uma 
infância fácil. Fui vítima de abusos quando 
tinha 6 anos, por uma ama”, revelou a atriz 
de 46 anos, continuando: “O irmão mais 
velho de um amigo quis ensinar-me a fazer 
uma massagem, o que o levou a violar-me. 
Foi a minha primeira experiência heteros-
sexual. Eu tinha 12 anos, ele 25.” Apesar 
disso, nenhum dos presentes na plateia 
estava preparado para as declarações 
seguintes, e foi em choque que ouviram 
Pamela contar: “Na adolescência, tive um 
namorado que decidiu que seria engraçado 
se ele e mais seis amigos me violassem. 
Eu só queria desaparecer do mundo...”

Erasmo Carlos cho-
ra a morte do fi lho 
mais velho. Alexan-
dre tinha 40 anos e 
estava internado de-
pois de ter sofrido 
um acidente de mota 
quando saía de 
casa do pai. O fi lho 

do cantor e compositor acabou por não 
resistir a um traumatismo craniano e à 
perfuração do pulmão. De entre os amigos 
que quiseram estar ao lado de Erasmo no 
funeral do fi lho, estava Roberto Carlos, 
padrinho de Alexandre, com quem Erasmo 
compôs mais de 500 músicas.

Duarte Lima consi-
derou “falsa” a acu-
sação das autorida-
des brasileiras de 
homicídio de Rosa-
lina Ribeiro em de-
zembro de 2009, 
no Brasil. Durante o 
interrogatório no Tri-

bunal de Instrução Criminal de Lisboa, que 
durou mais de duas horas, o ex-deputado 
negou todos os factos mencionados na 
segunda carta rogatória, incluindo a acu-
sação de homicídio: “Não sou culpado 
da acusação que me é feita. Fui objeto 
de um linchamento mediático e toda esta 
situação me causou um sofrimento muito 
grande”, disse, acrescentando que reco-
nhece “o valor da vida” e que considera 
“abominável” tirar a vida a alguém.

Tony Carreira já 
regressou aos palcos 
e agradeceu o apoio 
dos fãs.  “Olá a 
todo(a)s! Antes de 
mais, e acima de 
tudo, quero agradecer 
todas as mensagens 
de carinho e ânimo 

que me enviaram ao longo do dia. Feliz-
mente, e tal como vos disse, não é nada de 
alarmante – apenas uma indisposição pas-
sageira”, escreveu o cantor no Facebook. 
Recorde-se que Tony Carreira foi hospitaliza-
do no dia 14, mas dias depois regressou aos 
palcos em Chartres e Beauvais, em França.



RAQUEL STRADA 
ultrapassa medo 

das alturas 
numa viagem de balão

 “Há muito tempo 
que não tinha 

assim uma 
sensação de paz„ 

E
ram sete da manhã quando 
Raquel Strada levantou 
voo num balão e sobre-

voou a região de Coruche du-
rante 45 minutos. “A paisagem 
era indescritível! A determinada 
altura, calámo-nos todos e sen-
tiu-se um silêncio inacreditá-
vel! Foi mesmo muito bonito… 
Há muito tempo que não tinha 
assim uma sensação de paz e 
de leveza. Gostei mesmo muito, 
e eu nem gosto de alturas”, 
confessa a repórter do “Por-
tugal em Festa”. Raquel acei-
tou o convite da Evax para 
subir aos céus a bordo de um 
balão, uma experiência que 
já viveu cinco vezes. Mesmo 
assim, o medo das alturas 
permanece. “Mantenho o me-
-do, mas sou daquelas pessoas 
que, independentemente de 
terem medo ou não, não deixam 
de fazer nada. Experimento 
tudo, mesmo as coisas de 
que tenho muito medo. Tento 
sempre controlar-me. Eu sem-
pre tive medo, porque tenho 
vertigens”, explica. Feliz ao 
lado do namorado, Joaquim 
Fernandes, a apresentadora de 
31 anos também tem motivos 
para estar realizada profi ssional-
mente. Além de continuar nos 
ecrãs da SIC todos os domingos 
à tarde, vai agora abraçar outro 
projeto: “Fui convidada para 
ser um dos novos rostos do 
‘Episódio Especial’. Estou muito 
contente!” ■

fotos Ricardo Santos

 A apresentadora desfrutou 
de uma viagem de balão, realizada 
a propósito do lançamento da Evax 
Liberty. “Pela primeira vez, apanhei 

um dia com muito pouco vento. 
Foi uma viagem santa!”, diz



“N
ão estava nada à espera desta 
surpresa, mas soube-me muito 
bem! Agradeço bastante a 
quem teve a ideia!” Foi assim 
que Paulo de Carvalho reagiu 

ao bolo-surpresa que a família e os amigos 
lhe prepararam no seu 67º aniversário,
festejado no restaurante Descobre, em 
Belém, onde no mesmo dia foi inaugurada 
a exposição da sua mulher, Susana Lemos. 
O passar do tempo não assusta o músico, que 
se sentiu muito acarinhado ao longo da tarde: 
“Quando as pessoas escondem a idade, 

Paulo de Carvalho 
com a mulher, 

Susana, e os fi lhos 
Agir, de 26 anos, 

Maria, de 10, 
e Flor, de 5. Ao lado, 
com a fi lha Mafalda 

Sacchetti, de 37 anos

 PAULO DE CARVALHO 
festeja 67 anos numa 
exposição da mulher 

“A pintura da 
SUSANA é mais 
alegre desde o 
nascimento das 
nossas fi lhas„



é porque vivem preocupadas. Eu não tenho 
motivos para viver preocupado, pois tenho 
uma vida e uma família de que gosto. Te-
nho 67 anos, mas sinto-me muito bem!” 
Juntar a festa de aniversário com a apre-
sentação da exposição de pintura e 
desenho “De Ouro e de Azul” fez com 
que Paulo de Carvalho e Susana Lemos 

tivessem dois motivos para celebrar. 
“Todos estes quadros são de uma fase 
que já dura há alguns anos. A pintura 
da Susana era mais carregada e escura, 
e é mais alegre e colorida desde o nasci-
mento das nossas fi lhas, a Maria e a Flor”, 
explicou o cantor. A forma como a artista 
plástica descreve o seu trabalho vai ao 

encontro do pensamento de Paulo de 
Carvalho. “Todo o meu trabalho se situa num 
contexto muito ligado a uma crença profun-
da da existência de um lugar verdadeiramen-
te fraterno e harmonioso. É um ideal de vida 
e de mundo”, disse Susana Lemos. ■

O cantor sentiu-se acarinhado 
com a surpresa. 

“Não há grandes presentes, 
há mimos e pequenas 

ofertas que servem para 
demonstrarmos o nosso 

amor”, disse Susana Lemos

 “Só morou 
comigo metade 
da minha vida, 
mas não deixou 
de ser um pai 

super presente„ 
Agir

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)  
fotos Salvador Esteves



 Em cima, Paula Magalhães e Luís Marinho com os fi lhos, 
Martim, Gonçalo, Filipa e Tomás, e Patrícia e Lúcia Piloto. 

À esquerda, Ana Mesquita e João Gil

L
uís Marinho, diretor-geral de Con-
teúdos da RTP, regressou à escrita, 
agora na companhia do jornalista 
e amigo Mário Carneiro. No lan-
çamento de “1974 – O Ano que 

Começou em Abril”, realizado no CCB, em 
Lisboa, os autores contaram com o apoio 
de familiares e amigos, e com o humor 
de Ricardo Araújo Pereira, responsável 
pela apresentação do livro, editado pela 
Temas e Debates. “É fundamental ter aqui 
as pessoas que gostam de nós”, confes-
sou Marinho. Para a mulher, Paula Maga-
lhães, ver o livro acabado teve um sabor 
especial: “Finalmente, tenho a minha casa 
de volta! Enquanto ele está a escrever, 

desarruma-me a casa toda, fi ca tudo cheio 
de livros e papéis! O nosso quarto trans-
forma-se na Torre do Tombo”, gracejou a 
jornalista da TVI, que, brincadeiras à parte, 
se mostrou muito feliz pelo marido. Para 
o coautor Mário Carneiro, escrever este 
livro “foi um exercício muito divertido”, 
confessou: “O acesso às fontes era fácil, 
mas a matéria-prima era inesgotável. 
O grande esforço foi ter a certeza de que 
não fi cava de fora nada que fosse deter-
minante”, explicou, enquanto recebia o 
carinho dos fi lhos, Beatriz, de 13 anos, 
e Francisco, de 10. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)
fotos Ricardo Santos

 LUÍS MARINHO e MÁRIO 
CARNEIRO acarinhados 

no lançamento 
de “1974 – O Ano que 
Começou em Abril”

 “É fundamental 
ter aqui as pessoas 

que gostam 
de nós„ Luís Marinho



 Em cima, Pedro Santana Lopes, Catarina Furtado, o jornalista 
Mário Carneiro e os fi lhos, Francisco e Beatriz. À direita, 
Sílvia Alberto e Cláudia Semedo. Em baixo, Rui Veloso 

com Luís Marinho, e o humorista Ricardo Araújo Pereira

 “Conheço o Luís há muitos anos 
e é sempre muito fácil trabalhar 

com ele„ Catarina Furtado



Ao fi m de dois anos de namoro, 
o piloto está de novo solteiro

PEDRO COUCEIRO 
e FILOMENA NASCIMENTO 

terminam relação

A
os 44 anos, Pedro Couceiro está 
de novo solteiro. O namoro entre 
o piloto e Filomena Nascimen-

to, que durava há mais de dois anos, 
chegou ao fi m há já alguns meses. Con-
frontado pela Lux, Couceiro confi rmou o 
fi m da relação, mas não quis tecer comen-
tários sobre o assunto. O piloto esteve 
presente no lançamento do livro “1974 
– O Ano que Começou em Abril”, da au-
toria de Luís Marinho e Mário Carneiro, 

no CCB, em Lisboa. “Sou amigo de longa 
data do Mário, e é claro que não podia 
faltar. Ele é uma pessoa muito inteligente, 
e também de muitos afetos, amigo do 
seu amigo.” Recorde-se que, depois da 
separação de Sofi a Carvalhosa, com quem 
teve uma fi lha, Inês, agora com 8 anos, 
Pedro Couceiro namorou durante cerca 
de três anos com Maria Ricciardi, de 
quem se separou em 2011. ■

fotos Ricardo Santos e Arquivo Lux

 Pedro Couceiro esteve sozinho no lançamento do livro do amigo Mário 
Carneiro, no CCB. Em cima, com a ex-namorada, Filomena Nascimento 



fotos D.R.

destino lux

O alojamento é feito em pavilhões ao estilo asiático, que se distribuem ao longo do deslumbrante 
Parque Nacional Nui Chua, onde pode desfrutar da beleza de uma mata virgem 



A viagem é longa. Muito. Mas 
o que vai mesmo tirar-lhe o 
fôlego é a vista deslumbrante 
do Amanoi. Depois de atravessar 
o fantástico Parque Nacional Nui 
Chua, chega fi nalmente àquele 
que é o primeiro resort da cadeia 
Aman no Vietname. Uma das 
novas unidades hoteleiras a con-
correr às mais esplêndidas do 
continente asiático. Se duvida, 
imagine-se sentado na esplana-
da do edifício principal, com vista

para a baía de Vinh Hy, de
águas cristalinas e areia branca. 
E, o melhor de tudo, tem uma 
paisagem livre das marcas da 
exploração turística sem limites, 
permitindo-lhe uma estada 
revigorante. No sossego que 
reina naquela zona, nada como 
se entregar aos tratamentos 
de spa, ou mesmo às aulas de 
Pilates e Yoga. Mas se procura 
um pouco de aventura, encontra 
vários equipamentos para a 

prática de desportos aquáticos, 
sendo que a zona oferece uma 
enorme variedade de corais, 
peixes tropicais e tartarugas.
Preços: Há 31 pavilhões de 
estilo asiático (alguns com piscina, 
outros com vista para o oceano, 
e os que oferecem ambas). 
E ainda cinco Aman Villas, cada 
uma com quatro ou cinco pavi-
lhões, com piscina, sala de estar 
e jantar, um funcionário a tempo 
inteiro e um chef para confec-

cionar as iguarias do oriente. 
Os valores oscilam entre €660/
noite para o pavilhão mais 
simples e €6560/noite para 
a villa maior. Acrescem ainda 
taxas. 
Como ir: De Lisboa tem voos 
com duas escalas a partir de 
€1300 por pessoa (ida e volta). 
Do aeroporto de Cam Ranh tem 
um transfer por €55/o casal.
Informações: http://www.aman-
resorts.com/amanoi

guia de viagem

O verdadeiro luxo asiático

Amanoi, Aman Resorts, Vietname



GIORGIO ARMANI. PRIMAVERA/VERÃO 2014

Um sedutor jogo de luzes e sombras

moda
fotos Reuters



Para esta primavera/verão, o estilista italiano Giorgio Armani traz-nos uma coleção marcada 
por um sedutor jogo de luzes e sombras. Transparências, sobreposições, tecidos esvoaçantes e ultraleves 

em tons neutros, rosa e azul, lisos ou estampados, combinados de forma muito elegante e romântica. 
Uma coleção a pensar numa mulher feminina, que gosta de seduzir e usa como arma um certo mistério.



beleza

A sensualidade da ondulação natural
Posicionando-se na vanguarda das últimas tendências, a L’Oréal Professionnel criou 
Beach Waves, uma ondulação com efeito de praia que dura até oito semanas, disponível 
exclusivamente nos salões de cabeleireiro. Para a manutenção do look em casa, a marca 
lança o spray da gama Wild Stylers, Tecni. ART, que está disponível para venda também 
apenas nos salões. Tudo para que neste verão o seu look não seja descurado. 
Spray, PVP recomendado, €17,90.

COR PERFEITA
A Wella Professionals 

revoluciona o mundo da 
coloração. Com Color.id, 
elimina todas as barreiras 

das pratas, impedindo 
que os diferentes tons 

aplicados no cabelo se 
misturem. Trata-se de um 
aditivo que se acrescenta 
à coloração permanente 
da Wella Professionals – 

Illumina Color ou Koleston 
Perfect –, modifi cando 
a sua consistência, mas 

mantendo o resultado fi nal. 
A coloração fi ca inalterável. 

Preço sob consulta.

CABELO MAIS FORTE
A Nioxin, uma das marcas 
mais conhecidas nos EUA 

para o tratamento 
do cabelo fragilizado  

e debilitado, amplia a sua 
linha de cuidados 

com o novo Diaboost 
com HTX (Hair 

Thickening Xtrafusion), 
um cuidado diário 

cientifi camente 
desenhado e testado 

para aumentar 
o diâmetro de cada fi o 
de cabelo, permitindo 
ainda que cresça mais 

saudável e durante 
um período de tempo 
mais alargado. €49,90 

CABELO REPARADO
Na Europa, a maioria 

das mulheres tem o cabelo 
com um comprimento que 

corresponde a dois anos sem 
corte, resultando num cabelo 

mais frágil 
e danifi cado. 

Por isso 
a Pantene

 criou a nova 
coleção 

Advanced 
Keratin Repair,

da Pantene
 Expert, 

uma linha 
de produtos 

desenvolvida 
para reparar os 

danos no cabelo 
desde o interior 

da fi bra. Com 
este shampoo, 

a proteção 
é imediata. 

€6,99 

CABELO DISCIPLINADO
Mais do que um produto 

para lavar o cabelo, este Bain 
Fluidealiste, da Kérastase, 

benefi cia de um avanço 
tecnológico signifi cativo e há 

muito procurado: a capacidade
de limpar cuidadosamente 

enquanto proporciona a dose 
exata de cuidado, uniforme e 

homogeneamente distribuída, 
sem tornar o cabelo pesado. 

Garante um controlo 
completo do cabelo, como só 

através de disciplina 
se consegue. €21,60



COLORAÇÃO 
SAUDÁVEL
A nova gama 
Glossy Color, 
da Franck 
Provost, foi 
concebida 
para sublimar 
o cabelo
com coloração, 
oferecendo-lhe 
brilho intenso 
e proteção. 
O shampoo 
ajuda a fi xar 
a cor, fortalece 
o cabelo 
e proporciona 
suavidade. Além 
disso, previne o 
envelhecimento 
da fi bra capilar, 
através de 
uma forte 
hidratação. 
€15,90

ÓLEO CAPILAR DE PRAIA
Os raios UVA e UVB e o calor 
modifi cam o aspeto, o toque 

e a textura do cabelo. 
A sua cor altera-se, 

e o brilho desaparece.
Fica seco 
e áspero.

Perde a 
elasticidade.

Torna-se 
poroso, 

e mais difícil 
de secar, e de 

desembaraçar. 
Para proteger 

o cabelo 
e a pele do sol, 

surge o 
primeiro óleo 

capilar de praia: 
o óleo 

protetor 
Phytoplage. 

Preço sob 
consulta.

GAMA DE VERÃO
Seja por efeito do sol, do vento, do sal ou da areia, 

o verão que adoramos tem sempre alguma maneira 
de pôr à prova qualquer tipo de cabelo. Já se sabe que 
para o manter nas melhores condições, há duas coisas 

que não podem faltar na rotina de beleza diária: 
nutrição e proteção. Por isso a Garnier criou a gama 

Ultra Suave com óleos de monoï e néroli.

HIDRATAÇÃO PROFUNDA 
ADEQUADA AOS MESES MAIS QUENTES
O tratamento intensivo Hydre, da Sebastian, proporciona 
uma hidratação profunda do cabelo, através da sua máscara 
capilar. O cabelo normal ou danifi cado fi ca hidratado, 
suave e com um aspeto saudável. Consequentemente, 
protege a cor. A venda deste produto é feita em exclusivo 
em salões de beleza. Preço sob consulta.

FRESCURA 
DA MAÇÃ VERDE
As variantes da H&S, 
cuja embaixadora 
é a atriz de Hollywood 
Sofi a Vergara, 
incorporam uma nova 
fórmula: Scent Burst 
Technology, que 
proporciona um cabelo 
e um couro cabeludo 
limpos e uma 
fragrância fresca 
de longa duração. 
À proteção contra 
a caspa junta-se uma 
sensação de frescura 
ao longo de todo 
o dia com o shampoo 
Apple Fresh 
indicado para cabelo 
oleoso. €3,89

TOQUE SEDOSO 
E MALEÁVEL
Deixa o cabelo 

macio, sedoso e fácil 
de desembaraçar, 

fornecendo-lhe 
um nível de humidade 

que melhora a sua 
maleabilidade. Além 

disso, o condicionador 
Diamond Oil, 

da Redken, reveste 
o cabelo com óleos 

essenciais, 
protegendo-o 
das agressões 

mecânicas 
do penteado 
(escovagem, 

secador, etc.). 
Preço recomendado, 

€23,60.  

CARACÓIS ESCULPIDOS
O creme aveludado 

caracóis perfeitos, da 
Acanthe, da René Furterer, 

permite remodelar 
os caracóis 

e devolver-lhes
a elasticidade, 

com toda 
a leveza. 

O resultado 
é um conjunto 

de caracóis 
esculpidos, 
como que 

revitalizados. 
O cabelo 

encrespado 
também fi ca 
controlado.
 Preço sob

consulta.
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CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

“Poema 
Bar”
VÁRIAS CIDADES 
O ator brasi-
leiro Alexan-
dre Borges 
regressa ao 
nosso país 
com “Poema 
Bar”, um espetáculo que abraça 
a cultura, as vivências e os afetos 
de Portugal e do Brasil, através 
das obras de Fernando Pessoa 
e Vinícius de Moraes. Ao som 
de harmonias brasileiras e portu-
guesas, algumas das mais belas 
palavras destes poetas são ditas 
pela voz do ator, acompanhado 
ao piano por João Vasco. Dia 22 
de maio, na Livraria Lello, no Por-
to; dia 23, na Vinyl, em Lisboa; 
e dia 28, no Teatro Armando 
Cortez, também em Lisboa.

“A Rua” 
LISBOA 
Esta é uma 
p e ç a  d e 
teatro mu-
sical para 
coro infantil, 
ensemble 
instrumental 

e solistas, que conta a viagem 
de uma caixa e de um homem, 
na busca de uma rua melhor. 
Organizado pela Escola de 
Música Nossa Senhora do 
Cabo, em parceria com a Escola 
Artística António Arroio, este 
espetáculo foi pensado para 
toda a família e pretende mudar 
a “rua” de todos os que 

“De Ouro e de Azul”
LISBOA  
A exposição de pintura e dese-
nho da artista plástica Susana 
Lemos “De Ouro e de Azul” 
revela ao público um mundo 
onde os seres humanos e os ani-
mais povoam o mesmo espa-
ço através de ligações subtis e 
fala de uma viagem de retorno 
ao equilíbrio, um lugar mágico, 
uma terra de todos, onde na
vivência humana subjaz o sen-
timento que tudo torna possí-
vel: o amor. Patente no restauran-
te Descobre, em Belém, até ao 
fi nal de setembro com entrada 
livre. Rua Bartolomeu Dias, 
65/69. Tel. 218 056 461.
www.descobre.com.pt

“Olhares do Mediterrâneo – 
Cinema no Feminino” 
LISBOA

A mostra “Olhares do Mediter-
râneo – Cinema no Feminino” 
terá a sua primeira edição em 
Lisboa, no Cinema São Jorge, 
entre 6 a 8 de junho, integrada 

nas Festas de Lisboa. Trata-se 
de uma seleção de curtas e 
longas-metragens realizadas 
por mulheres provenientes 
de países do Mediterrâneo, 
como Croácia, Espanha, França, 
Marrocos, Palestina, Portugal 
e Turquia. Obras que de outra 
forma não chegariam até nós. 
A par dos fi lmes, há música, fo-
tografi a, debates e gastronomia. 
www.cinemasaojorge.pt

assistirem. Dia 1 de junho, às 
19h, no Grande Auditório no 
Centro Cultural de Belém. Para 
maiores de 6 anos. Bilhetes 
entre €5 e €15. www.ccb.pt.

“Os Profs”
ZON AUDIOVISUAIS, ESTREIA DIA 22 DE MAIO

Os estudantes da Escola Secun-
dária Jules Ferry sabotaram 
todas as tentativas para me-
lhorar a classifi cação da esco-
la. Em desespero, o presiden-
te do Conselho de Educação 
aceita a sugestão do vice para 
resolver a situação. A bonita 
Amina (Stefi  Celma), o enigmá-
tico Maurice (Raymond Bou-
chard), o desastrado Albert 
(Fred Tousch) e o fatigado Cutiro
(Christian Clavier) unem forças 
com o louco do desporto, Eric 

“Grace de Mónaco”
ZON AUDIOVISUAIS, ESTREIA DIA 22 DE MAIO 
Envolto em polémica, e sem 
a aprovação da Casa Real do 
Mónaco, o fi lme sobre a vida de 
uma das princesas mais icónicas 
de sempre abriu o Festival de 
Cinema de Cannes. Grace Kelly 
(Nicole Kidman) é uma famosa 
atriz de cinema com uma promis-
sora carreira quando se casa com 
o príncipe Rainier do Mónaco, 

(Arnaud Ducret), a doida-varrida
Gladys (Isabelle Nanty) e Polo-
chon (Pierre-François Martin-
-Laval), um pretendente a 
professor de História fanático 
por Napoleão, na tentativa de 
aumentar a taxa de sucesso 
da escola em mais de 50%.

em 1956. Seis anos depois, 
numa altura em que o seu 
casamento atravessa sérias 
difi culdades, Alfred Hitchcock 
propõe-lhe o regresso a Holly-
wood. Mas o Mónaco está a 
passar por uma crise política 
com a ameaça de uma invasão 
francesa e a possível anexação 
a França. Grace é forçada a 
escolher entre a chama criativa 
que ainda existe dentro de si 
e o seu papel enquanto princesa 
do Mónaco. 

“Xscape”
Michael 
Jackson
SONY MUSIC 
O  á l b u m 
com a nova 
música do 

eterno Rei da Pop inclui oito 
temas inéditos, que o mundo 
vai ouvir pela primeira vez. 
“Xscape” também esta dispo-
nível numa edição de luxo, que 
inclui todas as gravações de 
Michael Jackson no seu formato 
original, bem como o single 
de avanço, “Love Never Felt 
So Good”, com a participação 
especial de Justin Timberlake.

“A Música 
é o Meu 
Mundo” 
Violetta 
UNIVERSAL 
MUSIC 
O CD tem 

10 temas interpretados por 
Violetta (Martina Stoessel) 
e pelo elenco da série infantil 
e inclui um DVD com 10 vídeos 
em versão sing along para 
que os fãs possam seguir as 
letras, cantar e dançar com os 
seus ídolos. Este lançamento 
traz 10 vídeos em karaoke, 
para que as crianças se juntem 
com os amigos e se divirtam 
com esta fantástica banda 
sonora.

“Sheezus”
Lily 
Allen
WARNER MUSIC 
Q u a t r o 
anos após 
a edição do 

seu segundo álbum, “Sheezus” 
marca o tão esperado regresso 
da cantora e compositora 
britânica. Este terceiro álbum 
de estúdio foi produzido quase 
na totalidade por Greg Kurstin. 
Os temas “Hard Out Here”, 
“Air Balloon”, “Our Time” e 
ainda a versão de “Somewhere 
Only We Know” chegaram 
rapidamente ao Top 10 em 
Inglaterra.  
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A cozinha de Chakall

Salada de Folhas Verdes 
com Creme de Batata e Ricota 
INGREDIENTES
(4 PESSOAS)

Para a salada:
• Mix de folhas verdes 
• Queijo feta Salakis 
• Azeite q.b.

Para o creme:
• 1 batata cozida
• 1 ricota
• 1 iogurte natural
• Coentros q.b.
• Azeite q.b.
• Sal e pimenta q.b.

Triture, com uma varinha, todos 
os ingredientes indicados para 
o creme. Para a montagem 
do prato, disponha as folhas 

verdes e o queijo feta e sirva 
com o creme de batata e 
ricota. Regue com um pouco 
de azeite.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Trilogia de Trufas 
INGREDIENTES
(4 PESSOAS)

• 250 g de chocolate preto 
• 20 g de manteiga  
• 20 cl de natas
• 1 copo de vinho tinto 
• Cacau em pó q.b.

Derreta o chocolate em banho-
-maria. Adicione a manteiga 
e as natas. Misture bem e junte 
o vinho tinto. Deixe arrefecer 

e faça bolinhas. Passe por cacau 
em pó. Sirva com um shot de 
natas batidas.





shopping

CONSTRUÇÕES PARA TODAS AS IDADES 
São muitas as sugestões da Lego para o Dia 
da Criança que se avizinha. Dos bebés aos mais 
crescidos, há construções divertidas e muito 
coloridas para todos os gostos e idades. 
Nas imagens: Lego Friends Bar de Sumos 
de Heartlake City, PVP aproximado a partir 
de €32,99, e Lego Creator Criaturas Peludas, 
PVP aproximado a partir de €18,99.

 

FORMA SIMPLES 
DE SE DELICIAR COM CHÁ

Beber uma chávena de chá começa 
por ser um ato de prazer, mas tem outras 

potencialidades. O chá alia o exótico,
 o terapêutico e, acima de tudo, 

o natural. Por isso, a Bistrotea 
lança um conceito inovador, prático 

e original de preparar 
chá: a embalagem 

com um formato 
sobre o comprido é 

colocada diretamente 
na chávena ou na 

caneca, tem a dose 
exata de chá, não 

necessita de colher 
e não pinga. 

A partir de €6 
(min. 16 saquetas).

COLEÇÃO DA VIOLETTA
A famosa Violetta, da série musical 

da Disney, adorada pelo público 
feminino de palmo e meio, alegra, 

encanta e dá cor a uma linha especial 
de t-shirts, calções e pijamas 

da Zippy. São peças essenciais no 
guarda-roupa das jovens que sabem 

de cor as músicas da personagem. 
T-shirts de manga curta e alças, com 

fundo cor-de-rosa, branco e cinzento, 
e coloridos prints da Violetta 
vão envaidecer as meninas.

DOIS EM UM 
Cada vez mais se procuram artigos 
que simplifi quem o nosso dia a dia. 
Os dois em um. É isso que Stephane 
Sarnin procurou alcançar com 
o Histoire de Voir, um artigo 
que combina uma pala de couro 
de grande qualidade com lentes 
para proteção solar. Concebida artesanalmente, 
esta peça de design está disponível, em Portugal, 
na André Ópticas. Preço sob consulta.  

ADEUS, COMICHÕES
Os Laboratórios Expanscience 
apresentam Parasidose 
Cuidado de Tratamento, 
que elimina os piolhos 
em 15 minutos. Aplique 
o produto no cabelo seco, 
massaje e coloque a touca 
na cabeça, deixando repousar. 
A embalagem inclui o pente 
e a touca. €13,05    

LOOKS DE PRAIA PERFEITOS  
A BrazilianBikiniShop.com é uma 

das maiores lojas online de fatos de banho 
e biquínis e disponibiliza todos os artigos 

para que consiga um look de praia perfeito. 
Porque acredita que os biquínis 

mais elegantes e sensuais se 
encontram no Brasil, a coleção 

Rio de Sol oferece cores 
e modelos irresistíveis. 

€49,99

PERFUMES A PREÇOS IMBATÍVEIS 
Para os dias de sol e as noites de primavera 
e verão, a Equivalenza propõe perfumes 
mais leves e repletos de sensualidade. 
Nas lojas Equivalenza, marca que oferece alta 
perfumaria a preços imbatíveis, encontra cerca 
de 150 perfumes à escolha, elaborados 
com essências de primeira qualidade. 
A partir de €8,95. Descubra a loja mais 
perto de si em www.equivalenza.pt.

ESTILO DE VIDA DINÂMICO
Combinando a resistência de um 

design robusto e a fi abilidade 
de mecanismos de alta precisão, 

os novos relógios Storm
 são adequados ao estilo 

de vida dinâmico e agitado 
das cidades, que o lema 

“Spread Your Wings” confere 
à marca Albatross. Nestes 

modelos, as linhas discretas 
encontram detalhes inovadores 

que acompanham a versatilidade 
que o homem atual procura. €149



 ELEGANTE E REQUINTADO
A Roccobarocco revela 

o seu lado mais puro com 
o lançamento de dois novos 
modelos New Krono Nemo, 

disponíveis em duas versões. 
Pode optar por caixa 

e bracelete de aço dourado 
ou pela combinação 

de aço inoxidável prateado 
com o aço rosegold. 

Vários círculos tornam 
o fundo do mostrador 

cinzento mais profundo 
e dão destaque aos detalhes 

gold e rosegold. 
Nas principais relojoarias 

do País, €169. 

RECEITAS FÁCEIS 
E SABOROSAS 
A revista Continente
Magazine acaba 
de lançar o livro 
“Paixão pela Cozinha”, 
com mais de 100 
receitas práticas, 
fáceis e saborosas. 
Este livro é o amigo 
de todos os que têm 
o prazer de cozinhar 
e surpreender 
com refeições 
originais, em qualquer 
ocasião. 
Edição limitada, 
à venda em todas 
as lojas Continente, 
por €9,99. 

PARA TODAS AS FASES 
A Chicco apresenta os novos biberãos 
Step Up, os únicos que acompanham 

o crescimento do bebé de forma 
natural. Os Step Up adaptam-se 

à sucção, que muda todos os meses, 
graças às três tetinas diferentes 
de silicone macio e com formas 

específi cas – inclinada, arredondada 
e alongada. Outra novidade é a dupla 

válvula anticólicas, que previne a ingestão 
de ar, reduzindo as cólicas 

e a regurgitação. 
€9,95 (150 ml) e €10,45 (250 ml).

TECIDOS FRESCOS 
E CORES ALEGRES
As colchonetas 
de verão, com tecidos 
frescos e estampados 
originais das várias 
coleções Tuc Tuc, 
revestem o assento 
dos carrinhos, para 
maior comodidade 
dos mais pequenos 
nos dias mais 
quentes. 
Descubra 
os padrões 
de todos 
os acessórios 
da marca, 
que trabalha 
para facilitar a vida 
aos pais e dar 
conforto aos fi lhos. 
Colchoneta, €42,05, 
sombrinha, €31,80.

PRODUTOS VENCEDORES 
Os consumidores portugueses já escolheram os produtos 

mais inovadores à venda em Portugal. Foram 60 os eleitos 
Produto do Ano 2014 pelo Grande Prémio de Marketing e Inovação. 

O Produto do Ano dá-lhe a conhecer alguns dos artigos 
vencedores, desde produtos de limpeza a alimentação e bricolage. 

Conheça a lista em www.produtodoano.com.  

TRIBUTO A TARANTINO 
Para a primavera/verão 2014, Antony 
Morato apresenta uma proposta 
multifacetada, rica e que se ajusta 
a qualquer identidade. A linha Pulp 
Fashion faz um tributo ao mundo 
de Tarantino e à sua ironia 
e descompostura. Rigorosos fatos 
pretos que se usam com as formais 
camisas brancas. As ergonómicas 
calças de motoqueiro combinam
com blazers de corte renovado 
e proporções no puro estilo “Kill Bill”. 
Os casacões foram adaptados 
com detalhes de cetim e reajustaram-se 
com as sweatshirts. €139,90
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Complete as grelhas de forma a que cada coluna, linha e quadrado 3x3 contenha os algarismos de 1 a 9

Encontre 6 diferenças entre as imagens semelhantes
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❐ Jean-Luc Godard   ❐ Ken Loach  ❐ David Cronenberg  ❐ Xavier Dolan
  ❐ Mike Leigh  ❐ Bennett Miller  ❐ Tommy Lee Jones  ❐ Bertrand Bonello

Descubra os nomes de OITO REALIZADORES 
EM COMPETIÇÃO EM CANNES



Coloque as palavras indicadas 
nos seus lugares no Cruzadex. 

A letra já inserida serve de guia

SOLUÇÕES

Complete a grelha de modo a formar quatro 
palavras nas linhas e quatro palavras nas colunas

10 LETRAS ❐ ABACATEIRO  ❐ ACUMULARAS  ❐ REABERTURA  

❐ REAPARECER  9 LETRAS ❐ AGRADECER  ❐ AGUENTAVA  ❐ PORQUANTO  

❐ UTERALGIA  8 LETRAS ❐ AFONSINO  ❐ ATRAENTE  ❐ EPIGRAMA  

❐ IMANENTE  ❐ RORÍFERO  7 LETRAS ❐ MAROSCA  ❐ OCARINA 

❐ REMIRAR  ❐ RIPAGEM  6 LETRAS ❐ BAIRRO  ❐ PÉROLA  ❐ USARAS  

5 LETRAS ❐ AÉREA  ❐ BISAR  ❐ COMUM  ❐ RÁFIA  ❐ RASAR  ❐ RURAL  

4 LETRAS ❐ ÁMEN  ❐ LAJE  ❐ SAIR  3 LETRAS  ❐ BEM  ❐ CRÓ  

❐ LAR  ❐ MÃE  ❐ RIR  2 LETRAS ❐ AO  ❐ BI  ❐ NO
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signos lux
ilustrações Rita Simões

por Maria Helena Martins
Taróloga
Tel. 210 929 000
Site: www.mariahelena.pt
E-mail: mariahelena@mariahelena.pt
Blogue: http://consultoriode-
astrologia.blogs.sapo.pt

LEÃO 
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: Sol
Carta Dominante: A Temperança,
que signifi ca Equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu 
companheiro, ele pode estar 
carente.
Saúde: Vá ao médico para uma 
consulta de rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente 
consigo. Só assim conseguirá 
atingir o sucesso em termos 
profi ssionais.
Pensamento Positivo: Procuro 
agir com equilíbrio em todas 
as situações.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: O Julgamento, 
que signifi ca Novo Ciclo de Vida.
Amor: Uma pessoa especial para si 
vai desapontá-lo, mostrando-lhe 
uma faceta menos agradável.
Saúde: Coma mais fruta e 
legumes.
Dinheiro: Momento tranquilo, 
mas não deve andar demasiado 
despreocupado.
Pensamento Positivo: Sei que a 
minha vida está em constante 
renovação. 

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: A Justiça, que 
signifi ca Justiça.
Amor: Neste período, poderá 
andar mais isolado dos seus 
familiares. 
Saúde: Cuidado com o frio, pois 
o seu sistema imunitário anda 
muito frágil.
Dinheiro: Seja prudente na 
forma como administra a sua 
empresa.
Pensamento Positivo: Procuro 
que a justiça reine na minha vida. 

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: A Morte, que 
signifi ca Renovação.
Amor: Não receie que todas 
as suas relações amorosas o
magoem. Descontraia-se e 
acredite que vai ser feliz!
Saúde: Visite o oftalmologista 
com mais regularidade. Pode 
precisar de uma graduação maior. 
Dinheiro: Neste período, terá 
segurança fi nanceira.
Pensamento Positivo: Aceito o 
presente com confi ança.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: O Imperador,
que signifi ca Concretização.
Amor: Neste período, vai ser 
capaz de chamar a atenção 
de uma pessoa muito especial.
Saúde: Poderá sentir algumas 
dores musculares.
Dinheiro: Previna-se e tente 
poupar. Nunca se sabe o que 
vem depois da curva...
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus sonhos. Sei que posso 
concretizá-los.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: Rei de 
Espadas, que signifi ca Poder, 
Autoridade.
Amor: Não deixe que abusem 
da sua boa vontade. Saiba impor 
limites nas relações com os outros.
Saúde: Possíveis dores em todo 
o corpo. Consulte o seu médico.  
Dinheiro: Cuidado com os 
grandes investimentos.
Pensamento Positivo: Tenho 
o poder necessário para tomar 
as decisões certas na minha vida.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 6 de Copas, 
que signifi ca Nostalgia.
Amor: Não deixe que os amigos 
se queixem de falta de atenção.  
Marque uma saída.
Saúde: Não coma coisas que 
sabe que podem fazer-lhe mal. 
Dinheiro: Tenha cuidado com 
possíveis intrigas no local de 
trabalho.
Pensamento Positivo: Venço 
as emoções negativas tendo 
pensamentos positivos. 

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: Os Enamorados,
que signifi ca Escolha.
Amor: Confesse abertamente 
o seu amor, sem medos nem 
receios. 
Saúde: Cuidado com as correntes
de ar, pois pode constipar-se.
Dinheiro: Poderá ter tendência 
para gastar desenfreadamente. 
Domine-se.
Pensamento Positivo: O meu 
coração ajuda-me a escolher 
o que me faz feliz.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Eremita, 
que signifi ca Procura, Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho, saia, 
distraia-se mais. 
Saúde: Poderá sentir dores de 
estômago. Seja cuidadoso com 
a alimentação.
Dinheiro: Neste campo, tudo 
correrá favoravelmente. Ouse 
investir.
Pensamento Positivo: A paz 
interior ajuda-me a encontrar 
as respostas de que preciso.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: O Louco, que 
signifi ca Excentricidade.
Amor: Aproveite a onda de 
romantismo que irá invadi-lo. 
Procure a paixão.
Saúde: Cuidado com os excessos, 
os quais nunca beneficiam o 
organismo.
Dinheiro: Controle a sua impul-
sividade no que toca a compras.
Pensamento Positivo: Estou 
disponível para viver as aventuras
que a vida me traz.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: Rainha 
de Copas, que signifi ca Amiga 
Sincera.
Amor: Saiba ajudar aqueles 
que necessitam do seu apoio. 
Saúde: Com disciplina e controlo,
tudo estará bem.
Dinheiro: Um amigo vai precisar 
da sua ajuda a nível fi nanceiro. 
Não hesite em ajudá-lo.
Pensamento Positivo: Sou 
sincero com os outros, e sobre-
tudo comigo mesmo. 

VANESSA OLIVEIRA
A bonita apresentadora Vanessa Oliveira evidencia bem 
a facilidade de comunicação que caracteriza as mulheres 
nascidas sob o seu signo, Gémeos. Alegre, espontânea 
e divertida, Vanessa tem inúmeros interesses e cativa 
facilmente o público pela sua simpatia e pela sua boa 
disposição. As mulheres nativas deste signo não gostam 
de rotinas e são por natureza donas de uma grande 
versatilidade.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Valete 
de Paus, que signifi ca Amigo, 
Notícias Inesperadas.
Amor: Uma relação de amizade 
poderá evoluir para algo mais 
sério.
Saúde: Consulte o seu médico 
com mais regularidade. 
Dinheiro: Resolverá facilmente 
os problemas nesta área.
Pensamento Positivo: A amizade
traz alegria e surpresas à minha 
vida.
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