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Mãe de Duarte, de 4 anos, MADALENA BRANDÃO assume que 
a maternidade é uma experiência dura e um desafi o avassalador

“Depois de ter um fi lho, é uma altura muito 
solitária. Como mulher, vem tudo ao de cima„ 

Madalena Brandão dá vida à professora Marta Ventura na telenovela “O Beijo do Escorpião”, 
da TVI, mas está também na antena da RTP na telenovela “Os Nossos Dias”





F
oi uma adolescente rebelde de 
“cabelo pintado de arco-íris”, mas 
aos 34 anos Madalena Brandão é 
uma mulher mais serena e madura. 
A maternidade deitou por terra 

muitas das inseguranças que tinha. Com Duarte,
de 4 anos, fruto da relação com o publicitário 
João Correia Pereira, a atriz teve de aprender
a relativizar tudo. “A gravidez foi a coisa mais 
espetacular da minha vida”, confessa. Mas 
assume, sem medo das palavras, que deixar de 
ser fi lha para ser mãe também é duro. Passado
o período das dúvidas, da adaptação e das 
noites mal dormidas, Madalena Brandão 
desfruta agora com outro sabor desta fase da 
vida do fi lho. Voltou a virar-se para si própria 
e encontrou o equilíbrio certo entre ser mãe, 
mulher e profi ssional. Está a gravar a telenovela 
“O Beijo do Escorpião”, na TVI, onde dá vida 
à professora primária Marta Ventura e, sempre 
que pode, pega na máquina fotográfi ca 
e dedica-se ao Ubu Pet Photography, um 
projeto de fotografi a de animais de estimação. 
Lux – Como é que foi essa mudança de passar 

30 anos sem fi lhos e de repente ter um? 
É um embate? A maioria das pessoas só 
fala nos aspetos positivos da maternidade… 
Madalena Brandão –  E isso é mentira. Eu nunca 
voltaria atrás, é realmente a melhor coisa que 
tenho, mas é difícil! As pessoas têm medo de 
dizer isso, mas é duro! Estamos habituados a 
ser uma pessoa durante 30 anos e de um dia 
para o outro as nossas prioridades mudam 
todas! Isto é leve? Não! Fazer a coisa mais 
importante da nossa vida pela primeira vez 
não é fácil. Eu, pelo menos, não nasci ensi-
nada. Para mim não foi leve, senti que cresci 
de um dia para o outro, mas ainda bem. 
A longo prazo é positivo, mas na hora não 
foi fácil. De repente, temos uma criança, ela 
é a prioridade e já não somos nós. Estamos 
habituados a ser independentes e temos 
de dar tudo, física e emocionalmente… É 
espetacular, é um mundo fascinante, mas não é 
só a melhor coisa do mundo, como dizem. E as 
pessoas têm de falar sobre isto de forma real. 
Depois de ter um fi lho, é uma altura muito
solitária. Como mulher vem tudo ao de cima, 

estamos a fazer uma coisa nova, estamos em 
casa com um bebé a dar, a dar… É uma fase 
em que fi camos muito focadas noutro ser e, 
por isso, muito solitárias. E se achamos que 
só nós é que temos inseguranças e dúvidas e 
que nos pesa não dormir, ainda é mais difícil. 
Lux – Muitas mulheres culpam-se achando que 
estão a ser más mães por pensarem assim…
M.B. – Exatamente e esse é que é o problema 
da falta de informação. É difícil, e depois? 
Torna-nos mais fortes e fi camos a sentir-nos 
umas supermulheres. É um orgulho! O meu 
fi lho está espetacular, dediquei-me 100% 
a ele. Foi fácil? Não, mas tudo valeu a pena. 
É uma experiência brutal, muito intensa, e a 
verdade é que é cada vez mais fácil. E também 
depende da maneira como se encara.
Eu vivo tudo intensamente, para o bem 
e para o mal, e quis fazer tudo muito bem. 
Lux – Foi muito perfeccionista?
M.B. – Sim. Eu queria que tudo fosse o melhor, 
queria mesmo conseguir ser o melhor possível 
neste papel. Fiquei um bocado cansada, 
ele não dormiu bem durante imenso tempo. 

A atriz é mãe de Duarte, de 4 anos, 
fruto da relação com o publicitário João 

Correia Pereira. Para já, não está 
nos seus planos aumentar a família, 

uma vez que está focada no trabalho

 “Nunca recusei colo 
ao meu fi lho. Mimá-lo 

de afetos só vai ajudá-lo 
a ser mais confi ante„



Mas agora já tudo se equilibrou: eu já voltei 
a mim e ele está um miúdo superconfi ante, 
que era uma das minhas prioridades. É muito 
sociável e os 3 anos dele foram um marco para 
mim, tudo fi cou muito mais fácil. Nós conver-
samos, rimos, passamos horas a dar beijos… 
Ele já é um companheiro. É um novo mundo,
é o antes e o depois. 
Lux – Descobriu novas coisas em si que 
desconhecia?
M.B. – Muitas… Como mulher, sobre o meu 
passado… Tenho pensado muito sobre mim, 
sobre quem eu sou. Ponho-me muito em 
causa como mãe e tenho-me descoberto. 
Lux – E ter um fi lho é também uma prova 
de fogo para uma relação? 
M.B. – Não vou alongar-me muito, porque 
nunca falei sobre as minhas relações nem 
vou falar. Mas já se fala nesse assunto, feliz-
mente, na questão de que um fi lho não vem 
aproximar um casal. As pessoas são postas 
tão à prova, descobrem-se tantas coisas, 
e não é fácil. Nem que seja apenas pela 
privação do sono. É um desafi o para nós 
próprios, quanto mais para uma relação. 
Lux – Já revê alguma coisa sua no seu fi lho?
M.B. – Sim, é malandro [risos]. É parecido 
com os dois. É muito afetivo, gosta muito 
de dar abraços, beijos, e eu também sou 
muito afetiva. Desde o início que quero 
muito mimá-lo ao máximo, no bom sentido. 
Nunca lhe recusei colo, andava sempre com 
ele colado a mim no sling. E as pessoas 
diziam-me: “Ui, ele vai ser muito mimado.” 
E mimá-lo de afetos é o objetivo. Mimá-lo 
no sentido de ele ser mal-educado ou fazer 
tudo o que quer, não. Mas acho que mimá-
-lo de afetos só vai ajudá-lo a ser confi ante. 
Mas as pessoas têm sempre uma opinião. 
Esse é outro dos lados difíceis da mater-
nidade. Toda a gente sabe exatamente
o que eles devem fazer e em que fase. 
E eu decidi, passado um ano e meio: vou 
mentir para não ter de ouvir o resto. Senão, 
sentimo-nos sempre um alien, porque parece 
que só a nós é que acontece isto ou aquilo. 
É muito difícil conseguirmos desbloquear 
toda a informação e seguir os nossos 
instintos. Às vezes, temos mesmo de recuar 
e pensar: o que é que para mim faz sentido? 
Mas, no geral, acho que conseguimos os 
dois seguir os nossos instintos. 
Lux – Está a ser a mãe que imaginava?
M.B. – Nunca imaginei. E percebi desde cedo 
que não podemos fazer planos, senão fi camos
sempre frustradas. Eu sou um pouco perfec-
cionista e ponho logo esse peso. Mas percebi 
que temos de nos ir adaptando, as coisas vão 
mudando. É tentar perceber o que é que se
está a passar na altura, tentar perceber o 
que é que os fi lhos estão a viver e tentar 
estar lá para eles e para lhes impor limites e 
os educar. E as barreiras são muito ténues! 

Madalena Brandão tirou 
um curso de fotografi a 
antes de ser atriz e um 

dos seus grandes projetos 
é o Ubu Pet Photography, 
em que fotografa animais 

e os seus donos

 “Tenho pensado 
muito sobre mim, 
sobre quem sou. 

Ponho-me 
muito em causa 

como mãe„ 



A minha maior difi culdade enquanto mãe 
é a barreira entre quando é que ele está 
a precisar de mimo ou de limites. 
Lux – E aumentam as angústias em relação 
à vida?
M.B. – Não, comigo diminuíram. Deixei de 
ser tão egocêntrica e, então, deixei-me de 
coisas mesquinhas. Não há tempo para isso. 
Lux – Já pensa em ter mais fi lhos?
M.B. – Não. Gostaria que ele não fosse fi lho 
único, mas não penso nisso para já. Agora 
estou mesmo a curtir e a aproveitar o meu 
fi lho e o meu trabalho. Estou numa fase boa 
e quero curti-la, não quero inventar muito. 
Também nunca pensei muito em ser mãe e 
quando fui, foi na altura certa. E eu sou muito 
assim, não faço projetos. Mas gostaria 
de, um dia, voltar a sentir esse instinto. 
Lux – Três anos depois de ter sido mãe, já 
conseguiu encontrar o equilíbrio entre o 
tempo de ser mãe e o tempo de ser mulher?
M.B. – Sim, por isso é que as coisas estão tão 
equilibradas agora. Já aprendi que é ótimo 
dedicarmo-nos a cem por cento a um fi lho, 
e nos primeiros tempos tem mesmo 
de ser, mas depois temos de nos reencon-
trar como mulher, para tudo fl uir de forma 
saudável. Aprendi isso e consegui ter esse 
equilíbrio. E por o ter encontrado, consigo 
ser melhor mãe. 
Lux – Esses cuidados passam por quê? 
Voltou ao ginásio?
M.B. – Sim, tenho aulas de dança, ando 
no ginásio, faço tratamentos, massagens… 
Este ano resolvi mesmo investir em mim. 
Independentemente da profi ssão, acho que 
a certa altura temos mesmo de cuidar de 
nós para continuarmos a sentir-nos bem. 
Nunca fui muito vaidosa, sempre fui muito 
descontraída…
Lux – Maria-rapaz?
M.B. – Um bocadinho, quando era mais nova 
e mais rebelde [risos]. Agora acho que é im-
portante cuidarmo-nos e termos esses mimos 
connosco. E no último ano aconteceu isso. Não 
sou muito preocupada, mas acho que cada vez 
gosto mais do meu aspeto físico. A maturidade
traz alguma autoconfi ança e a maternidade
também. Eu fi z uma pessoa dentro da minha
barriga! É brutal! A gravidez foi a coisa mais 
espetacular da minha vida. Eu fi z um fi lho, 
eu educo uma criança… Tudo é relativo a 
seguir. Ganhamos outra confi ança.
Lux – Perdeu muitas das inseguranças que 
tinha?
M.B. – Sim, sim. Já não fazem sentido. Se calhar,
por fi car menos egocêntrica e porque se 
cresce necessariamente. Estou a crescer 
e a fi car mais confi ante. 
Lux – Gosta mais daquilo que vê hoje ao 
espelho do que quando tinha 20 anos?
M.B. – Sim. Também tenho outra noção das 
coisas. Aos 20 anos, tinha o cabelo pintado 

 Embora não se preocupe 
muito com a imagem, 

Madalena Brandão 
reconhece que está numa 
fase em que investe mais 
em si. “É importante para 

nos sentirmos bem”, afi rma

 “Deixei de ser 
tão egocêntrica 

e deixei-me 
de coisas 

mesquinhas. 
Não há tempo 

para isso„ 



de arco-íris [risos]. Gostava de experimentar, 
pintar, cortar, ser rebelde [risos]. 
Lux – A idade traz outra acalmia?
M.B. – Para mim, sim. O meu objetivo é ser 
cada vez mais serena e feliz. A idade e as 
vivências trazem-nos outra serenidade e 
outra maturidade se formos inteligentes 
e soubermos usar as experiências da vida. 
Lux – Tem corrido bem este regresso à TVI?
M.B. – Eu estou contente a trabalhar para 
qualquer canal. E hoje em dia, para um ator, 
ter trabalho é um privilégio. Eu trabalho por 
projetos específi cos e, de preferência, em 
que eu acredite, e este é o caso. Acredito 
muito nesta novela, por isso estou feliz por 
fazer parte deste projeto. 
Lux – Está com vários projetos no ar ao mesmo 
tempo e em vários canais diferentes. É raro…
M.B. – Nunca me tinha acontecido ter três 
produções em televisão seguidas. No último 
ano fi z “Sinais de Vida”, a seguir fi z “Nossos 
Dias” e agora “O Beijo do Escorpião”. E saí 
de uma para a outra. Neste projeto sou a 
Marta Ventura, uma professora de Geografi a 
e História que tem uma fi lha de 10 anos 
para criar. Está desempregada e na luta para 
ter trabalho. Tal como nós, atores, também 
vive com a corda ao pescoço e sempre na 
instabilidade. É uma personagem que vai 
viver dilemas muito reais e que ela enfrenta 
com muito otimismo.  
Lux – Revê-se nesse espírito otimista?
M.B. – Não gosto de me comparar com as 
personagens, mas acho que também não 
baixo os braços. Houve alturas em que não 
tive trabalho, arregacei as mangas e fui tra-
balhar noutras áreas. E amanhã se não tiver 
faço exatamente o mesmo. Tirei um curso 
de fotografi a, outro de tradutora, já traba-
lhei nessas áreas e trabalho ainda… Gosto 
de pôr em prática outras coisas, mas cla-
ro que se puder ter sempre trabalho nesta 
área, ótimo. 
Lux – Mas continua a trabalhar noutras áreas 
de vez em quando?
M.B. – Só em fotografia. Tenho um 
projeto de fotografi a de animais de es-
timação, que é o Ubu Pet Photography.
Tirei o curso no Ar.Co antes de come-
çar o “Super Pai” e esta é uma área da 
fotografia que em Portugal não está 
muito explorada. Gosto muito de animais 
e sempre gostei de os fotografar. Dá-me 
imenso gozo. ■

 “Houve alturas em que não 
tive trabalho, arregacei 

as mangas e fui trabalhar 
noutras áreas. Claro que se 
puder ter sempre trabalho 
em representação, ótimo”, 

confessa a atriz

 “Aos 20 anos tinha 
o cabelo pintado 

de arco-íris [risos]„ 

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço  produção Suzana Gerardo

cabelo e maquilhagem Jordana Carraça
agradecimentos Twin-Set, Patrizia Pepe e U Chiado 



J
untos há quatro anos, Vera Kolodzig, 
de 29 anos, e Diogo Amaral, de 32, 
estão radiantes com a chegada do 

primeiro fi lho, prevista para setembro. 
Grávida de cinco meses e em excelente 
forma física, a atriz confi denciou à Lux que 
o casal vai ser pai de um rapaz. “Ficaria 
sempre feliz, qualquer que fosse o sexo do 
bebé”, disse Vera, na estreia da peça “Con-
segues Ver os Teus Pés?”, levada ao palco 
no Teatro Taborda, em Lisboa. Na plateia, 
Diogo não se cansou de aplaudir a 
namorada, bem como o restante elenco, 
inteiramente formado por atrizes grávidas. 
“Fui completamente surpreendido pela 
positiva. Não quis que a Vera me revelasse 
antecipadamente o texto e tive o privi-
légio de assistir a esta peça como um 
mero espetador. Tenho muito respeito 
pelo trabalho de todas elas, a ideia é muito 
nobre!”, elogiou o ator, no fi nal do espe-
táculo. Sobre a gravidez da namorada, foi 
mais parco em comentários: “A Vera tem 
sido uma grávida extraordinária. Está tudo 
a correr lindamente!” ■

VERA KOLODZIG 
e DIOGO AMARAL 

vão ser pais 
de um rapaz

“Ficaria 
sempre feliz, 

qualquer 
que fosse o 

sexo do bebé„ 
Vera Kolodzig

No fi nal da estreia de “Consegues 
Ver os Teus Pés?”, um projeto 
original que juntou em palco 

seis atrizes grávidas, Vera Kolodzig 
revelou à Lux que tem passado 

uma gravidez “ótima”, sem qualquer 
tipo de enjoos ou desejos

foto João Cabral

A atriz está grávida 
de cinco meses



A
caba de chegar ao mercado 
A Pimenta, uma nova revista de culi-
nária, projeto do chef Igor Martinho 

e do fotógrafo Ricardo Santos, colaborador 
da Lux. Aliás, foi por “culpa” deste último 
que a atriz Rita Pereira teve honras de capa. 
“O Ricardo é um fotógrafo com quem me 
dei sempre bem e que, ao longo destes 
10 anos de carreira, sempre me respeitou
muito. Gosto de retribuir e quando ele me
convidou, disse logo que sim”, explicou 
a atriz na festa de lançamento, que acon-
teceu no Terrazza Martini, em Lisboa. 

A atriz protagonizou assim a primeira 
food battle, uma rubrica da revista, que 
muito a divertiu. “Nunca tinha cozinha-
do ao lado de um chef e no início estava 
a pensar que ele ia fazer tudo melhor do 
que eu, mas foi muito giro [risos]. Ele quis 
ajudar-me, mas eu disse que não porque 
em casa também não tenho chef e faço 
tudo sozinha. O Igor é muito simpático 
e houve logo uma enorme empatia, as 
as fotos fi caram muito giras”, revelou, 
divertida. ■

RITA PEREIRA 
‘apadrinha’ 
nova revista 
de culinária, 
um projeto 

do chef IGOR 
MARTINHO

 “Nunca 
tinha 

cozinhado 
com um 
chef ao 

lado, mas 
foi muito 
divertido„ 

Rita Pereira

 Rita Pereira é a primeira 
capa de A Pimenta, 
uma nova revista 

de culinária. À direita, 
a atriz cozinha ao lado 
do chef Igor Martinho, 
um dos autores deste 

novo projeto  

fotos Tiago Frazão



  
look jantar make a wish no porto

fotos Álvaro C. Pereira

Ana Cristina Póvoas 
e Pedro Costa

Fernando e Ana 
Maria Póvoas

 Isabel e Domingos 
Paciência

Maria Cerqueira Gomes 
e Ana Bravo

Mariana Carreira 
e Paula Lobo Antunes

Rosa Maria 
e Eugénio Campos

Vítor Baía 
e Andreia Santos

Victor Hugo 
e Lucília Lara



Famosos cantam os parabéns ao fi lho 
de EDUARDO BEAUTÉ e LUÍS BORGES 

em tarde divertida no Jardim Zoológico

BERNARDO celebra 4 anos na festa 
Lux/Seat do Dia da Criança

Em cima, Eduardo Beauté e Luís Borges com os fi lhos, Lurdes e Bernardo. 
Em baixo, o ambiente da festa no Jardim Zoológico, que teve o apoio da Seat. 
À direita, Andreia Dinis e Daniel Teixeira com a sobrinha, Bruna, e a fi lha, Flor

“O
‘pai’ é quem im-
põe respeito. E 
o ‘papá’ é para a 
brincadeira.” Nes-
te caso, Eduardo 

Beauté é o ‘pai’ e Luís Borges, 
o ‘papá’, ainda que o manequim 
explique que se sente “cada 
vez mais responsável” no papel
de pai. O casal é o espelho 
da felicidade ao lado dos seus 
dois fi lhos, como se percebeu 
durante o lanche da Lux que 
assinalou o Dia da Criança, no 
Jardim Zoológico, com o apoio 
da Seat. A tarde estava solarenga, 
e após o espetáculo dos golfi -
nhos e o passeio de teleférico,
os convidados reuniram-se 
num lanche, e cantaram os 
parabéns a Bernardo, o fi lho de 
Luís Borges e Eduardo Beauté,



 À esquerda, Lurdes Baeta com os fi lhos, Mariana, Sofi a 
e João Pedro. Em cima, Bernardo no momento em que lhe 

cantaram os parabéns. Em baixo, Eduardo Beauté 
com Luís Borges, e um pormenor da decoração do espaço, 

da autoria de Momentos com Design

 “Sabe muito bem, após um projeto 
como ‘Sol de Inverno’, termos tempo 

para a família„ Andreia Dinis



que fez 4 anos. “O dia de 
anos dele foi aquele em que 
a Justiça portuguesa nos 
entregou a responsabilidade 
parental da Lu. Foi o melhor 
presente que o Bernardo podia
ter tido: receber ofi cialmente 
uma irmã no dia de anos dele”, 
regozijou-se o hairstylist, que 
admitiu já pensar num terceiro 
fi lho. Sobretudo porque Ber-
nardo e Lurdes, de 2 anos, 
têm uma “ótima relação”, e 
os pais tentam que não haja 
ciúmes. Mais ciumento é o fi lho 
de Sylvie Dias, Afonso, de quase 
5 anos. “Ele não tenta arranjar-
-me namorados… E se eu tenho 
algum amigo, ele faz questão 
de marcar presença. Do género 
‘esta é a minha mãe’. Ele é muito 
agarrado a mim. Além de mãe,

 Em cima, Lurdes ao colo de Eduardo Beauté, 
e com o irmão Bernardo, ao colo 

de Luís Borges, e Sylvie Dias com o fi lho, 
Afonso. À esquerda, Teresa Lameiras com 

a fi lha, Constança, e os sobrinhos Sebastião, 
Gonçalo e Vicente. Em cima, a equipa 
da FUNtoche, que animou as crianças,

 e ainda um dos presentes da loja Funmácia

 “Acho que sou 
um bom pai. E eles 

os dois dão-se 
muito bem„ 

Luís Borges



 “Nós tentamos 
sobretudo 

dar bases aos 
fi lhos para eles 

escolherem 
o que é certo„ 

Luís Esparteiro 

 À esquerda, Telma Santos 
com a fi lha, Gabriela. Aqui, Luís 

Esparteiro e Vanda Correia 
com o fi lho, Luís. Em baixo, Sabri 

Lucas e Vanessa Santos com 
os fi lhos, Inês e Noah, e Patucha 
Jardim com a fi lha, Sofi a, e a neta 

Leonor, e Ana e Rosa Lobo Antunes



sou muito brincalhona e divirto-
-me muito com ele”, explicou 
a atriz, acrescentando que o 
fi lho é uma criança sociável e 
muito “estável”, apesar de ser 
fi lho único de pais separados. 
O mesmo se passa com 
Gabriela, de 6 anos, fi lha de 
Telma Santos e Pedro Guedes. 
“Sempre esteve muito equili-
brada [durante a separação]. 
Eu acho que nestas idades é 
mais fácil conseguirmos mano-
brar. Seria mais complicado se 
fosse na adolescência”, consi-
derou a modelo, que admitiu 
que gostaria que a fi lha tivesse 
“mais irmãos”, ainda que não 

a ache “mimada”, pois faz ques-
tão de pedir aos avós e aos tios 
que não exagerem na atenção 
e nos presentes que lhe dão. 
Mimar a fi lha é o que Andreia 
Dinis tem aproveitado para 
fazer, agora que já terminou as 
gravações da telenovela da SIC 
“Sol de Inverno”. “Sabe muito 
bem, depois de um projeto 
deste, termos mais tempo para 
a família”, explicou, deixando 
no ar a existência de novos 
projetos na calha. ■

 “A revista Lux tem-me surpreendido pela positiva, porque equilibra muito 
bem o mundo cor-de-rosa com assuntos sociais importantes„ Eduardo Beauté

Em cima, um 
momento do 
espetáculo 
na Baía dos 
Golfi nhos, 
Márcia Leal 

com os fi lhos, 
Lourenço e 
Camila, Luís 
Borges com 
Bernardo, e 
Carolina e 

Santiago Freitas. 
À esquerda, 

Xandinha Jardim 
com as netas, 

Rosarinho 
e Matilde

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.
com)  fotos João Cabral e Salvador Esteves

agradecimentos Seat, Tuc Tuc, Halibut, Chocapic, 
Momentos com Design, Funmácia, FUNtoche 

e Jardim Zoológico de Lisboa



“E
la fala muito no 
cabelo. No início, 
dissemos que isto 
acontecia a to-
das as princesas. 

E explicámos que depois o 
cabelo voltava a nascer. E ela 
perguntou: ‘Se eu me portar bem 
o meu cabelo depois vai nascer 
loiro como o da Rapunzel?’ Nós 
dissemos que sim. No outro dia, 
dei com ela ao espelho a dizer: 
‘Oh bolas, isto está a sair casta-
nho!’”, relatou Vanessa Afonso. 
Os pais de Leonor Coutinho, 
de 4 anos, que luta há um ano 
contra um cancro renal, dizem-
-se com “novo fôlego” depois 
de receberem os resultados dos 
últimos exames da fi lha. “Ao con-
trário do que era expectável, ela 
foi respondendo positivamente 
à quimioterapia, até ao ponto 
em que já não tem tumor ativo. 
Agora vamos iniciar um processo 
longo, à partida, de dois anos, 
de quimioterapia de manuten-
ção, para que não haja nenhuma 
célula embrionária cancerígena 
que se desenvolva”, explicou 

 Leonor divertiu-se na festa do Dia da Criança da Lux/Seat, no Jardim Zoológico. Os pais, Vanessa Afonso e Jorge Coutinho, 
acompanharam-na em todas as atividades, mostrando harmonia entre eles, apesar de separados há cerca de quatro meses

Pais de LEONOR 
“aliviados” com os 

resultados dos últimos 
exames da fi lha, que luta 

contra um cancro

Com apenas 4 anos, Nonô 
terá de fazer quimioterapia 
de manutenção durante 

cerca de dois anos

 “Ao contrário do 
que era expectável, 
já não tem tumor 
ativo„ Vanessa Afonso 



Vanessa Afonso, durante a Festa 
Lux/Seat do Dia da Criança, 
no Jardim Zoológico, onde 
Nonô brincou com os animais e 
as outras crianças. “Ela foi operada
ao pulmão há pouco tempo. 
E reagiu extraordinariamente 
bem. Ao fi m dos três dias nos 
cuidados intensivos, voltou para 
casa. Logo no primeiro dia, 
fui à casa de banho e, quando 
voltei, ela tinha ‘fugido’ de 
casa. Estava a brincar com 
outras crianças na rua”, partilhou 
a mãe de Leonor, exemplifi cando
o lado sociável da fi lha. “Sem 
dúvida que a forma como ela 
sempre lidou com isto, com força 
e alegria, ajudou-nos muito”, 
concluiu o pai, Jorge Coutinho. ■

Leonor, também conhecida 
por Nonô, quis fazer pinturas 

faciais com a FUNtoche. 
A família respirou de alívio 

com a reação positiva 
aos tratamentos 

 “A forma como 
ela sempre lidou 
com isto, com 
força e alegria, 

ajudou-nos 
muito„ Jorge Coutinho 

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos João Cabral e Salvador Esteves



170 MIL PORTUGUESES SOFREM DE CATARATAS
Em Portugal, seis em cada dez pessoas com mais 
de 60 anos sofrem de cataratas, num total 
de mais de 170 mil pessoas a padecer deste 
problema. As cataratas são, de uma forma 
simples, a alteração da transparência do cristalino, 
o qual é a lente natural dos nossos olhos. Afetam 
frequentemente ambos os olhos, embora em 
geral mais um do que outro. Nos olhos normais, 
o cristalino é transparente, permitindo a passagem 
de luz até à retina e a formação das imagens. 
Em indivíduos com cataratas, esta passagem 
de luz fi ca afetada.
Não existe uma causa única, que se aplique a 
todos os casos, mas, na maioria das vezes, é 
um problema decorrente do envelhecimento 
do organismo. Contudo, em certos casos, pode 
surgir devido a exposição muito prolongada 
à luz solar e a certas doenças como a diabetes, 
podendo ter um forte impacto na qualidade de 
vida das pessoas. Uma criança pode também 
nascer já com cataratas de caráter hereditário 
ou congénito (por a mãe ter tido sarampo 
ou rubéola no primeiro trimestre da gravidez).
Os primeiros sintomas das cataratas são  
sensibilidade à claridade excessiva, visão difusa, 
turva, opaca ou nebulosa, difi culdade em ver com 
pouca luz e difi culdade em distinguir diferentes 
tons de cores.
Infelizmente, não há óculos, comprimidos nem 
gotas que tratem as cataratas. O único tratamento 

efi caz é a cirurgia, na qual se desfaz e extrai o 
cristalino por ultrassons e se introduz uma lente 
artifi cial intraocular, repondo assim a qualidade 
de visão do doente. Atualmente, é possível 
tornar uma grande percentagem dos doentes 
independente dos óculos após esta cirurgia, 
através do implante de lentes intraoculares 
premium, com graduação para longe e perto.
Este é um procedimento rápido e com um sucesso 
enorme, desde que os olhos sejam saudáveis. 
Com as técnicas mais modernas, mais de 95% 
dos doentes têm ganhos signifi cativos de visão 
após a operação.
O momento habitualmente recomendado para 
extrair cirurgicamente o cristalino é quando o 
doente sente que o seu dia a dia é afetado 
pela perturbação na visão ou manifesta incó-
modo ocular.
É de salientar que, em muitos centros cirúrgicos 
nacionais, se realizam estas cirurgias da forma 
mais moderna e se colocam todas as lentes 
intraoculares mais avançadas, com uma qualidade 
e uma inovação que nos colocam ao nível do 
que melhor se faz na oftalmologia mundial.
Devido ao envelhecimento da população, esta 
é uma doença que afeta um grande número de 
portugueses, o que faz com que sejam muito 
importantes o diagnóstico e o tratamento pre-
coces. Se sofre de algum dos sintomas referidos, 
consulte o seu oftalmologista!

saúde

“As cataratas são, de uma forma simples, 
a alteração da transparência do cristalino, 
o qual é a lente natural dos nossos olhos„

Ar
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ivo
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Fernando Silva
Coordenador do Serviço 
de Oftalmologia do Hospital 
Privado de Braga e do 
Hospital Privado de Alfena

fernandosilvaoftalmologia
@gmail.com



citações

“Putin está à beira de fazer a mesma coisa que Hitler” 
Príncipe Carlos de Inglaterra in Daily Mail

“Tenho muito cuidado com a alimentação. Tive um pequeno 
susto, síndrome de cólon irritável, e o médico avisou-me 
que estava na franja de potenciais doentes oncológicos” 
Jorge Gabriel in Correio da Manhã TV

“Se às vezes me senti uma má mãe, nunca foi por causa 
da pintura” 
Paula Rego in Sábado

“Se morro a soprar as minhas 
90 velas, é embaraçoso” 
Charles Aznavour in BFMTV

“Contei ao Papa que, 
quando andava nos maristas, 
fui impedido, uma vez, 
por um padre, de jogar futebol 
com os meus colegas, todos 
católicos, porque eu era judeu. 
O Papa fi cou de lágrimas 
nos olhos. E disse-me: ‘É para 
evitar que histórias como essa 
se repitam que eu estou aqui. 
O antissemitismo é um pecado.’” 
Henrique Cymerman in Visão

“Ninguém sabe mais de futebol 
do que eu” 
Jorge Jesus in Sol

“Os portugueses têm €30 mil 
milhões na Suíça”
Gabriel Zucman, autor do best seller mundial 
“A Riqueza Oculta das Nações”, in Expresso

“António Costa, o D. Sebastião 
do PS, lá acabou por arribar 
na Ribeira das Naus, oferecendo 
a sua ‘disponibilidade’ 
ao partido e ao país. 
Cabe-lhe agora explicar 
melhor ao que vem”
José Manuel Fernandes in O Observador

“A coligação levou 
uma sova monumental” 
Marcelo Rebelo de Sousa in TVI

“Posso, em parte, ter benefi ciado dessa notoriedade 
[mediática], porque durante seis anos fui bastonário 
da Ordem dos Advogados, mas não é isso que elege 
candidatos. Quem os elege é a confi ança que as pessoas 
têm na coerência do seu discurso” 
Marinho e Pinto in Público

“Marinho e Pinto pescou nas águas que o PS lhe abriu. 
Eu apostaria que o fenómeno é conjuntural, uma espécie 
de gincana, uma aventura sem amanhãs. Cantem ou não. 
Os populismos sempre encontraram farto consolo nestas 
ocasiões de marés baixas políticas” 
Maria João Avillez in Observador

“José Mourinho é muito exigente com ele próprio e com 
os jogadores. (…) Nos primeiros anos, no balneário, não 
houve Mou nem anti Mou. Na última etapa, foi diferente, 
houve problemas, confl itos individuais que se repercutiram 
no futebol do coletivo” 
Xabi Alonso in As

“Todos nós cometemos erros e eu assumo que o grupo 
cometeu erros, mas erros provocados pela nossa estrutura 
e organização no topo, à qual deveríamos ter prestado 
mais atenção. (…) Eu assumo que também sou responsável” 
Ricardo Salgado, sobre irregularidades nas contas da Espírito Santo International, in Jornal de Negócios

“[O pior] foi claramente 
o momento da insinuação nazi 
de Manuel Alegre. Não só foi 
o pior, como foi o mais difícil 
para mim. É algo que não 
se espera ouvir. Fiquei 
mesmo muito incomodado” 
Paulo Rangel, num balanço sobre as eleições europeias, 
in Jornal de Notícias

“O pivô é uma espécie 
de clínico geral das notícias” 
Bento Rodrigues in Notícias TV

“O Estado passou a ser 
um jogo. Joga-se no Estado 
e sai um carro. É transformar 
o Estado numa ‘Santa Casa’ 
pública. Não se tem saúde 
pública, não se tem educação, 
não se tem os professores 
do ensino secundário 
estabilizados, não se tem 
os operários com direito 
à contratação coletiva. 
Não se tem nada, tem-se 
um carro. Isto é transformar 
o Estado num Euromilhões”
Boaventura Sousa Santos in Público

“Nunca dormi 
com ninguém para ter 
sucesso em Hollywood”
Jessica Alba in Entertainment Weekly

“Não sabia que precisava 
de terapia. Pensava que 

estava tudo bem comigo. No início dos meus 30 anos,
estava quase no fundo do poço” 
Charlize Theron in Vogue

“Eu não achava que fosse possível ter outro bebé 
e tinha a certeza de que nunca me casaria de novo. 
Agora, aprendi a nunca dizer nunca. Nahla rezou 
durante um ano e meio por isso, porque ela queria 
um bebé e uma cama beliche, e conseguiu os dois”
Halle Berry, sobre o facto de a fi lha ter rezado para que engravidasse, in The Ellen DeGeneres Show

“Votar Marinho [e Pinto] é, mais coisa, menos coisa, 
o equivalente a bater palmas ao Palito” 
Bruno Nogueira in Tubo de Ensaio/TSF   

“Ele [Luís Figo] foi o melhor 
capitão que eu tive. 

No começo, o relacionamento 
foi difícil, mas a partir do terceiro 

mês ele aproximou-se„ 
Luiz Felipe Scolari in Estado de São Paulo



HISTÓRIAS SOBRE A APRENDIZAGEM

APRENDA A CUIDAR DE SI MESMO
– Durante anos, procurei a iluminação – 
disse o discípulo. – Sinto que estou perto 
e quero saber como dar o próximo 
passo.
– Um homem que sabe procurar Deus 
também sabe cuidar de si próprio. Como 
é que se sustenta? – perguntou o mestre.
– Isso é apenas um pormenor. Tenho pais 
ricos, que me ajudam no meu caminho 
espiritual. Por isso, posso dedicar-me 
inteiramente às coisas sagradas. 
– Muito bem – disse o mestre. – Então, 
vou explicar-lhe o próximo passo: olhar 
para o Sol durante meio minuto. 
O discípulo obedeceu.
Quando acabou, o mestre pediu-lhe 
que descrevesse a paisagem à sua volta. 
– Não consigo. O brilho do Sol ofuscou 
os meus olhos.
– Um homem que mantém os olhos fi xos 
no Sol acaba cego. Um homem que apenas 
procura a Luz e deixa as suas responsa-
bilidades nas costas dos outros jamais 
encontrará o que procura – foi o comentário 
do mestre.

TORNANDO O CAMPO FÉRTIL
O mestre zen encarregou o discípulo de 
cuidar do campo de arroz. No primeiro 
ano, o discípulo vigiava para que nunca 
faltasse a água necessária; o arroz cresceu 
forte e a colheita foi boa.
No segundo ano, teve a ideia de acrescentar 
um pouco de fertilizante; o arroz cresceu 
depressa e a colheita foi maior.
No terceiro ano, colocou mais fertilizante. 
A colheita foi maior ainda, mas o arroz 
nasceu pequeno e sem brilho. 
– Se continuar a aumentar a quantidade 
de adubo, não terá nada de valor no ano 
que vem – disse o mestre. – Você fortalece 
alguém quando ajuda um pouco, mas 
enfraquece se ajudar muito.

O CAMINHO DO TIGRE
O homem caminhava pela fl oresta quando 
viu uma raposa aleijada. “Como é que ela 
se alimenta?”, pensou. 
Nesse momento, um tigre aproximou-se 
com um animal entre os dentes. Saciou a 
sua fome e deixou o que tinha sobrado 
para a raposa.
“Se Deus ajuda a raposa, também irá 
ajudar-me“, refl etiu. Voltou para sua casa, 

trancou-se e fi cou à espera de que os Céus 
lhe dessem comida. 
Nada aconteceu. Quando já estava a fi car 
demasiado fraco para sair e trabalhar, 
apareceu um anjo.
– Porque é que resolveu imitar a raposa 
aleijada? – perguntou o anjo. – Levante-se, 
pegue nas suas ferramentas e siga o 
caminho do tigre!

ALGUÉM SABERIA A DIFERENÇA
Um pai levou os seus dois fi lhos a jogarem 
minigolfe. Na bilheteira, quis saber o preço 
dos bilhetes.
– Cinco moedas para os adultos, três para 
maiores de 6 anos. Abaixo de 6 anos, a 
entrada é grátis.
– Um deles tem 3, o outro 7. Pago a do 
mais velho.
– Você é tolo! – disse o bilheteiro. – Podia 
ter economizado três moedas, dizendo 
que o mais velho tinha menos de 6. 
Eu nunca saberia a diferença.
– Talvez, mas os garotos saberiam, e o 
mau exemplo fi caria gravado para sempre. 

paulo coelho
Ru

i M
or
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o

www.paulocoelhoblog.com

“Você fortalece alguém quando ajuda um pouco, 
mas enfraquece se ajudar muito„



A noiva de 
Brad Pitt surgiu 
na conferência 

de imprensa 
de “Maléfi ca”, 

o seu novo 
fi lme, com um 
vestido curto 
que revelou 

umas pernas 
esqueléticas

Depois 
de uma dupla 

mastectomia, a 
atriz confi rmou 

que vai 
sujeitar-se a 

nova operação, 
para retirar 
os ovários

Extrema 
magreza de 
ANGELINA 

JOLIE causa 
polémica e 

preocupação

 Brad Pitt tem sido o maior
 apoio da atriz. Quando 

Angelina Jolie se submeteu 
à dupla mastectomia, o noivo 
escreveu-lhe uma declaração 

pública de amor



fotos Feriaque e Arquivo Lux

H
á já alguns anos que a magre-
za de Angelina Jolie é assunto 
em Hollywood. A mais recente 
aparição pública da atriz revelou 
um estado de quase anorexia. 

Por ocasião da conferência de imprensa 
de “Maléfi ca”, nova versão da Disney de 
“A Bela Adormecida”, em Beverly Hills,  
Angelina usou um vestido preto curto que 
deixava a nu as suas pernas esqueléticas. 
Aliás, a sua extrema magreza é notória 
também no rosto e nos braços demasia-
do fi nos. A verdade é que o aspeto frágil 
da atriz, de 38 anos, tem sido uma preo-
cupação constante nos últimos anos. Em 
2011, segundo os media, a atriz teria feito 
uma dieta que consistia em ingerir ape-
nas 600 calorias por dia (o normal seria 
2000 a 2500). Nessa altura, a imprensa 
mundial fez notícia do assunto e alegadas 
fontes próximas da atriz revelaram que o 
seu companheiro, o ator Brad Pitt, estava 
muito preocupado com a magreza de 
Angelina. Uma coisa é certa: a atriz, 
que mede 1,72 metros de altura e pesa 
44 quilos, está muito longe da silhueta 
curvilínea que exibiu na pele de Lara Croft, 
no fi lme “Tomb Raider”, em 2001. Nos 
últimos anos, Angelina tem emagrecido 
visivelmente, e revela agora uma magreza 
extrema, bem longe do aspeto saudável 
e atraente que a transformou numa das atri-
zes mais bonitas e sensuais de Hollywood. 
A fi gura frágil de Angelina surge na mes-
ma altura em que a atriz confi rma que vai 
submeter-se a uma operação para retirar os 
ovários. No ano passado, a noiva de Brad 
Pitt anunciou publicamente que se tinha 
submetido a uma dupla mastectomia, 
para reduzir a possibilidade de contrair 
cancro da mama: “Fiquei muito comovida 
com as cartas que recebi de muitas mu-
lheres. Todas revelaram a vontade de fa-
zer novos exames”, revelou recentemente 
à revista Stylist, a mesma a quem confi r-
mou a histerectomia: “A minha mãe morreu 
com cancro nos ovários e eu vou subme-
ter-me a uma nova cirurgia, que eliminará 
os riscos de contrair a doença. A histerec-
tomia é a melhor opção para não ter de 
passar pelo mesmo que a minha mãe”, 
afi rmou a atriz. Com Brad Pitt, de 50 anos, 
Angelina Jolie tem três fi lhos adotivos 
(Maddox, de 12 anos, Pax Thien, de 10, e 
Zahara, de 9) e três biológicos (Shiloh, de 
8, e os gémeos Vivienne e Knox, de 5). ■

 Com um vestido preto curto, 
Angelina Jolie deixa a nu um corpo 

frágil e extremamente magro. 
Hollywood fi cou em choque com 

as suas pernas esqueléticas

 “Vou submeter-me 
a uma nova 
cirurgia, que 

eliminará os riscos 
de contrair cancro 

nos ovários„ 

Aos 38 anos, 
Angelina Jolie tem 
1,72 m de altura 
e pesa 44 quilos



Namoro de ELSA GERVÁSIO 
e LUÍS ABREU FREIRE aprovado 

pela fi lha da diretora da L’Agence
 

 “Tenho uma ótima 
relação com os meus 
fi lhos: eles confi am 
em mim!„ Elsa Gervásio

 Elsa e Luís estiveram no lounge da Heineken a assistir 
a alguns concertos do Rock in Rio. Em cima, à direita, 
a diretora da L’Agence com a fi lha Raquel, de 18 anos fotos Salvador Esteves

E
lsa Gervásio, de 48 anos, 
está apaixonada e não 
esconde o novo amor, 

o empresário Luís Abreu Frei-
re, de 50, mas prefere não 
falar sobre o romance que 
a Lux revelou em primeira mão 
há cerca de dois meses: “Pro-
meti a mim própria não falar 
sobre isso. Está tudo tranquilo, 
tudo bem”, disse, no primeiro 
dia do Rock in Rio. No lounge 
da Heineken, foi visível a cumpli-
cidade entre Luís e a fi lha mais 
velha da diretora da L’Agence, 

Raquel, de 18 anos. “Tenho 
uma ótima relação com os meus 
filhos: eles confiam em mim 
e eu confi o neles! Eles estão feli-
zes quando eu estou feliz”, con-
fi denciou a diretora da L’Agence. 
Elsa e o namorado assistiram ao 
concerto de Robbie Williams: 
“Escolhemos vir hoje e a mi-
nha fi lha também veio, com o 
namorado. O meu fi lho não veio 
porque acha que isto já não 
é para a idade dele [risos]”, 
revelou. ■



fotos Artur Lourenço

 PALOMA 
BERNARDI 
e THIAGO 
MARTINS 

divertem-se 
no Parque 

da Bela Vista

 Na véspera 
dos concertos, 
o ator esteve 

no Estádio 
da Luz para ver 
a fi nal da Liga 
dos Campeões

 “É a 
primeira 
vez em 

Portugal, 
e a 

primeira 
no Rock 
in Rio„ 

Paloma Bernardi

A atriz de “A Guerreira”, 
Paloma Bernardi, de 29 anos, diz que 
o namorado Thiago Martins, de 25, 
“é a melhor companhia para viajar”

F
eliz por estar com o namo-
rado em Portugal, Paloma 
Bernardi, de 29 anos, este-

ve no Rock in Rio Lisboa e con-
fessou que a viagem tem sido 
uma descoberta: “É a primeira 
vez que estou em Portugal. Na 
verdade, é a primeira vez que 
visito a Europa. Estive no Festival 
de Cinema em Cannes, depois 

fui a Roma e a Berlim e a última 
paragem é aqui em Lisboa. Está a 
ser muito bom. Acabei de chegar, 
mas a forma como estou a 
ser recebida está a deixar-me 
muito feliz.” Paloma juntou-se 
ao namorado, o ator e cantor 
Thiago Martins, de 25 anos [o 
Leandro de “Avenida Brasil”], 
que tinha chegado mais cedo 

a Portugal para assistir com 
alguns amigos à fi nal da Liga 
dos Campeões, entre o Real 
Madrid e o Atlético de Madrid, 
no Estádio da Luz. No Parque 
da Bela Vista, o casal, que na-
mora há mais de dois anos, 
mostrou-se apaixonado e não 
escondeu a preferência por um 
dos concertos no primeiro dia: 

“Confesso que hoje venho ver 
a Ivete Sangalo, mas, como 
ainda vou fi car alguns dias, quero 
também assistir aos Rolling 
Stones”, disse Paloma: “Esta é 
também a minha primeira vez 
no Rock in Rio. No Brasil, nunca 
consegui ir! Por isso está tudo a 
ser uma novidade.“ ■



H
á duas semanas em Portugal, Paolla 
Oliveira, de 32 anos, mostra-se fe-
liz por rever amigos e locais que já 

conhece bem. “Esta é a terceira vez que estou 
em Portugal e a segunda que assisto cá ao 
Rock in Rio.” Durante esta viagem, a atriz 
decidiu também fazer uma escapada a Paris, 
cidade que ainda não conhecia. Porém, 
a surpresa maior chegou quando voltou 
a aterrar na capital portuguesa e tinha o 
marido, o ator Joaquim Lopes, de 34 anos, 
à sua espera: “Desde que cheguei a Portu-
gal que tenho andado a dizer a toda a gen-
te que ele não vinha [risos]. O Joaquim ia 
começar agora a gravar a novela das nove no 
Brasil, mas adiou um pouco o início das 
gravações para me fazer uma surpresa. Esta 
viagem está a ser mais do que especial!” 
Os dois atores, que estão juntos desde 
2009, divertiram-se no Rock in Rio Lisboa, 
onde Paolla confessou que, apesar de gostar 
do ambiente que se vive no Parque da 
Bela Vista, “não queria, por nada, perder o 
concerto da Ivete Sangalo”. ■

 PAOLLA OLIVEIRA 
surpreendida 
pelo marido, 

JOAQUIM LOPES

 “Ele chegou 
de surpresa. 
Esta viagem 
está a ser 

mais do que 
especial!„

Os dois atores, 
juntos há cinco anos, 

não quiseram 
perder o concerto 
de Ivete Sangalo

 Depois 
de chegar
a Portugal, 

Paolla viajou 
até França 

para conhecer 
Paris. Quando 

voltou a 
Lisboa, tinha 

o marido 
à sua esperafoto Artur Lourenço



look rock in rio 2014

fotos Artur Lourenço e Salvador Esteves

Bibá Pitta e 
Fernando Gouveia

Francisco Spínola 
e Pimpinha Jardim

Ricardo Acto e 
Roberta Medina

Liliana Campos e 
Rodrigo Herédia

Mafalda Torres 
e Isaurinha Jardim

Pedro Lamy e Carla Cabaça com 
os fi lhos, João Pedro e Lucas 

Diana Pereira com o irmão 
Alexandre e a prima, Alexandra

Joana 
Freitas

Cecília e 
José Veiga

Miguel Mouzinho 
e Débora Monteiro

Vanessa 
Oliveira



Diana Gomes da Silva 
e João Bettencourt 

Laura 
Figueiredo

Marta Wahnon 
e Nuno Santana

Teresa Guilherme 
e Luís Represas

Gonçalo Uva e 
Carolina Patrocínio

Sara Antunes 
de Oliveira

Oceana 
Basílio

Ricardo Pereira e 
Francisca Pinto Ribeiro

Roberto 
Medina

Mickael 
Carreira

Humberto e 
Gabriela Barbosa 

Iva Domingues, Nuno 
Eiró e Mónica Jardim



Aos 70 anos, MICK JAGGER diverte-se na 
noite de Lisboa antes de atuar no Rock in Rio

Vocalista dos Rolling Stones 
janta com BRYAN ADAMS 

no Station, no Cais de Sodré

 Em baixo, Mick Jagger e o cantor canadiano Bryan Adams com João Labarote, 
gerente do Station, um dos espaços noturnos mais procurados em Lisboa

E
ram 19h33 quando 
o avião dos Rolling 
Stones aterrou no 
aeroporto militar de 
Figo Maduro, em Lis-

boa, dois dias antes do concer-
to de 29 de maio no Rock in 
Rio. À espera de Mick Jagger, 
Keith Richards, Ron Wood e 
Charlie Watts, estavam um Mer-
cedes, três jipes e uma carri-
nha, todos com vidros fumados. 
Depois de uma breve passa-
gem pelo hotel, os membros da 
banda partiram à ‘redescober-
ta’ de Lisboa, uma cidade que 
já conhecem bem. Mick Jagger, 

vocalista da banda e um dos 
seus maiores ícones, esteve no 
badalado Station, no Cais do 
Sodré, onde jantou com outro 
músico bem conhecido do pú-
blico português: Bryan Adams. 
O famoso cantor canadiano 
esteve na capital portuguesa na 
sua condição de fotógrafo, ou-
tra das suas grandes paixões e 
talento reconhecido. Do outro 
lado da cidade, à espera dos 
Stones, estavam os camarins 
dos quatro elementos da ban-
da, projetados a três dimensões 
e que cumpriam à risca as exi-
gências feitas. À exceção do de 

Mick Jagger, todos os cama-
rins dos elementos da banda 
são decorados em tons de 
preto. O do vocalista chama-
-se Work Out e é decorado 
inteiramente em branco com 
mobília do Ikea, à exceção de 
um ou dois apontamentos em 
preto. Aliás, a organização teve 
mesmo de enviar fotografi as 
com a descrição de todas as 
peças que integram a decora-
ção dos espaços, e também de-
pois de montados, para aprova-
ção fi nal. Do rol de exigências 
da banda, além da proibição 
de talheres e copos de plástico, 

constam uma chaleira elétrica, 
três frigorífi cos em palco na 
noite do concerto, marcas 
específi cas de água e vodka, 
e ainda uma tarte de carne. 
A mais extravagante exigência 
veio da parte do vocalista dos 
Rolling Stones. Aos 70 anos, 
Mick Jagger, que em março 
perdeu a namorada, a estilista 
norte-americana L’Wren Scott, 
vítima de suicídio, pediu tam-
bém uma pista de atletismo 
só para ele, em pleno recinto 
da Bela Vista. ■

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



 Em cima, o avião 
dos Rolling Stones, que 
aterrou em Lisboa a 27, 

dois dias antes do concerto 
no Rock in Rio. Em baixo, 
o camarim de Mick Jagger 
no Parque da Bela Vista, 
todo decorado em tons 

de branco, uma exigência 
do vocalista dos Stones

Mick Jagger 
gosta de passear 
pelas cidades 

onde atua. 
Depois de Oslo, 

na Noruega, 
seguiu-se 

Lisboa



JUDITE SOUSA 
processa 

revista que a 
envolveu num 
falso triângulo 

amoroso 
com o líder 
parlamentar 
do PSD, Luís 
Montenegro

A jornalista 
da TVI 

e o deputado 
foram 

fotografados 
à saída 

de um jantar 
de trabalho 

 “Fiquei 
chocada 

com tudo. 
É uma 

infâmia. 
É uma 

difamação„ 

 Judite Sousa 
é amiga de Luís 

Montenegro há vários 
anos. O líder parlamentar 

do PSD é casado 
e tem dois fi lhos 



J
udite Sousa não queria acreditar 
quando, no dia 23 de maio, viu a 
capa da revista Nova Gente, num 
quiosque do Príncipe Real, em 
Lisboa, por onde passou antes 

de ir dar aulas no Instituto Superior de Comu-
nicação Empresarial. A publicação envolvia 
a jornalista num alegado triângulo amoroso 
com o líder parlamentar do PSD, Luís Mon-
tenegro, e a apresentadora Isabel Figueira. 
“Fiquei naturalmente indignada”, conta 
à Lux. Judite foi fotografada com Luís 
Montenegro à saída de um restaurante no 
concelho de Cascais e Isabel Figueira apa-
recia na praia ao lado de um homem que 
a revista garantia ser o líder parlamentar do 
PSD. No entanto, bastaram poucas horas 
para a Nova Gente ser obrigada a des-
mentir a notícia, reconhecendo ter errado 
na identidade do homem que estava 
com Isabel Figueira. Afi nal, não era Luís 
Montenegro, mas Henrique Blanc, amigo 
da apresentadora. Casado e pai de dois 
fi lhos, Luís Montenegro é amigo de longa 
data de Judite Sousa. “Fiquei chocada com 
tudo. É uma infâmia. É uma difamação”, 
atira a jornalista, justifi cando o jantar com 
o líder parlamentar do PSD: “Todos os jor-
nalistas mantêm encontros de trabalho, 
encontros profi ssionais, com personalida-
des da vida política, empresarial, cultural 
ou de outro tipo. São almoços e jantares 
profi ssionais que nós, jornalistas, mantemos 
com as mais diversas fontes. Faz parte das 
nossas rotinas profi ssionais. Acresce que 
eu e o Luís Montenegro somos amigos há 
muitos anos”, explica. Chocada com a 
publicação do artigo, Judite garante que 
vai processar a revista: “Os meus advo-
gados entraram esta semana com uma 
queixa-crime contra o jornalista que assi-
nou a peça e contra o diretor da revista. 
A queixa-crime já avançou. É para levar 
até às últimas consequências, com esta e 
com todas as publicações que entrarem 
pelo mesmo caminho”, garante. Divorciada 
de Fernando Seara, Judite Sousa tinha 
regressado recentemente a Portugal quando 
saiu a capa da Nova Gente. “Estive na Chi-
na dez dias, mas não fui contactada por 
ninguém, nem por sms, nem por mail”, 
revela, acrescentando ainda que, apesar do 
escândalo em que o seu nome foi envolvido, 
sem qualquer razão objetiva, não recebeu, 
até hoje, qualquer pedido de desculpas por 
parte da publicação. ■

Isabel Figueira foi fotografada 
na praia com um homem identifi cado 
como sendo Luís Montenegro, mas, 

afi nal, não se tratava do líder do PSD

 “Estive 
na China 
dez dias, 

mas não fui 
contactada 

por ninguém, 
nem por 

sms, nem 
por mail„texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.

com)  fotos Arquivo Lux
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João Moura
CAVALEIRO JÁ TEVE 
ALTA HOSPITALAR
João Moura, de 54 anos, 
sofreu um traumatismo 
cranioencefálico na 
sequência de uma queda
de cavalo, mas já teve 
alta do Hospital de Egas 
Moniz, em Lisboa, revelou 
a agência Lusa. O acidente 
deu-se a 22 de maio na 
Quinta de Santo António, 
em Monforte, onde 
João Moura estava com 
a mulher, Filipa Telles 
de Carvalho, tendo 
o cavaleiro sido 
transportado para o 
Hospital de Portalegre. 
De acordo com fonte 
hospitalar citada pela agência noticiosa, “na unidade de saúde, 
onde já chegou consciente e estável, foi feita uma tomografi a 
axial computorizada (TAC), na qual lhe foi diagnosticado 
um pequeno foco de contusão hemorrágico à esquerda”.

Simão 
Morgado 
e Sara Biscaia 
Fraga
A UM MÊS DE SEREM PAIS
A um mês do nascimento 
do primeiro fi lho, Simão 
Morgado e Sara Biscaia 
Fraga ultimam os preparativos 
da vinda do bebé: “Estamos 
a preparar-nos para recebê-la. 
A pouco e pouco, vamos 
comprando o que é 
necessário”, explicou 
o atleta à Lux, na antestreia 
do fi lme “O Chef”. 
Grávida de oito meses, 
a estudante de nutrição 
espera uma rapariga, cujo 
nome não quer ainda revelar, 
e deverá ter um parto natural. 
“Para os meus pais, é o primeiro
neto, e eu também sou fi lho 
único. Portanto, está a ser 
muito esperado. Estão muito 
contentes”, disse ainda Simão 
sobre a expectativa familiar 
com o nascimento da fi lha.

Quvenzhané 
Wallis
CARA DA ARMANI 
COM APENAS 10 ANOS
A protagonista de 
“Bestas do Sul Selvagem”, 
cujo papel lhe valeu uma 
nomeação para o Óscar 
de Melhor Atriz em 2013, 
foi escolhida para ser 
a cara da nova campanha 
publicitária da Armani 
Júnior. Foi o talento 
de Quvenzhané Wallis, 
de apenas 10 anos, 
que cativou o designer 
italiano: “A energia 
insaciável e singular de 
Quvenzhané faz as roupas 
ganharem mais vida”, 
disse Giorgio Armani ao 
The Hollywood Reporter. 
A atriz respondeu com 
simpatia: “Estou tão feliz 
por ter sido escolhida 
pelo Sr. Armani para ser 
a embaixadora da Armani 
Júnior que senti a mesma 
emoção de quando sou 
escolhida para um fi lme.”

Katy Perry
VISITA EXPOSIÇÃO DE JOANA VASCONCELOS
Foi na sua página do Facebook, com quase 70 milhões 
de fãs, que Katy Perry partilhou uma fotografi a da sua 
visita à exposição de Joana Vasconcelos atualmente 
patente em Inglaterra: “Fui, fi quei mais culta e vi 
‘Time Machine’, uma exposição de Joana Vasconcelos 
na Manchester Art Gallery”, escreveu a cantora 
na legenda da imagem que partilhou na rede social. 
A exposição da artista portuguesa estará aberta 
ao público até 1 de junho.
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Adrien Silva 
e Margarida Neuparth
NASCEU O PRIMEIRO FILHO DO CASAL
O médio do Sporting e a sua companheira já são 
pais. Santiago nasceu a 26 de maio, às 12h29, no 
Hospital da Luz, em Lisboa. O nascimento estava 
previsto para 24 de junho, mas o bebé chegou mais 
cedo, de parto normal e com 2,400 kg. “Ser pai era 
um dos maiores sonhos da minha vida. Ver o Santiago 
pela primeira vez foi um sonho tornado realidade. 
Sinto-me mesmo muito feliz!”, revelou Adrien.

Iker 
Casillas 

FESTEJA TÍTULO 
COM O FILHO, 
DE 5 MESES 
Já no Estádio 

Santiago 
Bernabéu, 

em Madrid, 
o capitão 

do Real Madrid 
celebrou a 

vitória na Liga 
dos Campeões 

com o fi lho 
ao colo.

 Com apenas 
5 meses, 

Martín andou 
ao colo do pai 
enquanto este 

celebrava com o 
resto da equipa a conquista da taça. Na bancada, 

Sara Carbonero assistia orgulhosa, e atenta ao bebé. 
Vestido com uma camisola do clube madrileno 

com o seu nome, Martín observou tudo o que se 
passava em seu redor mas acabou por ceder e 

chorou, assustado com o barulho provocado pelos 
milhares de adeptos que celebravam o título.  

Marta Sousa 
e Miguel 
Relvas 
FELIZES 
COM A CHEGADA 
DE MARIA LEONOR
Maria Leonor, a primeira 
fi lha do antigo 
ministro-adjunto e dos 
Assuntos Parlamentares 
e da antiga assessora 
de Pedro Passos Coelho, 
nasceu em Lisboa 
no passado dia 19 
de maio. Recorde-se 
que Miguel Relvas, 
de 52 anos, 
e Marta Sousa, de 37, 
se casaram em 
outubro de 2013, 
numa cerimónia civil 
que decorreu no 
Convento do Beato, 
em Lisboa. Miguel 
Relvas é também pai 
de Filipa, de 22 anos, 
fruto de um anterior 
casamento.

Kim 
Kardashian e 

Kanye West 
CASAMENTO DE LUXO

O rapper e a socialite 
casaram-se a 24 de maio, 

em Florença. De acordo 
com a People, o primeiro 

de dois vestidos que a 
noiva usou tinha assinatura 

da casa Givenchy Haute 
Couture, assim como o 

da fi lha North West, que 
usou uma réplica do 

modelo da mãe. No copo 
de água, Kim surgiu com 

um vestido curto Balmain. 
O casal escolheu trocar 

alianças na cidade italiana 
por ter sido ali que 

conceberam a fi lha. 
Após o enlace, partiram 

em lua de mel para 
um destino secreto.
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F
oi no lançamento do seu 
mais recente livro, “Estra-
nho Lugar para Amar”, 

da editora Clube do Autor, que 
Luísa Castel-Branco viu pela 
primeira vez o novo look da fi lha, 
a atriz Inês Castel-Branco. “Estás 
linda!”, foram as primeiras 
palavras da escritora assim 
que a fi lha chegou à Livraria 
Bertrand, nas Amoreiras, no dia 
27. A atriz, que cortou o cabe-
lo curtinho por causa de uma 
nova personagem, não quis 
falar do novo visual para não 
roubar protagonismo à mãe, 
o que se revelou impossível: 
“Ela mandou-me fotografi as 
no dia em que cortou o cabe-
lo, mas ainda não a tinha visto 
ao vivo. Acho que ela está gi-
ríssima. Na verdade, acho que 
ela é linda e aguenta qualquer 
mudança. Está linda!”, disse Luí-
sa Castel-Branco, orgulhosa. ■

INÊS CASTEL- 
-BRANCO 

surpreende 
a mãe,  LUÍSA 

CASTEL-
-BRANCO, 
com look 
radical

 “Ela é linda 
e acho 

que está 
giríssima„ 
Luísa Castel-Branco

fotos Tiago Frazão

Por ‘culpa’ de “Lágrimas de 
Sal”, a nova novela da SIC, 
Inês Castel-Branco cortou 

o cabelo bem curto e rapou 
de lado. A mãe, Luísa Castel-
-Branco, adorou o resultado



D
iz-se que depois da 
tempestade vem a 
bonança e Bárbara 
Guimarães já pode 
comprovar o famoso 

ditado popular. Após o polémico 
divórcio de Manuel Maria 
Carrilho, a apresentadora reen-

controu a felicidade e volta ago-
ra a sorrir ao lado de Kiki Neves. 
A Lux sabe que o romance, 
que se manteve até agora em 
segredo, começou há cerca 
de dois meses, e que Bárbara 
está muito apaixonada e feliz. 
Ernesto Neves, de 45 anos, 

conhecido entre os amigos por 
Kiki, nunca foi casado, teve um 
fugaz romance com a apresen-
tadora da SIC Liliana Campos, 
não tem filhos e teve desde 
sempre um fascínio pela agora 
namorada. É dono de uma em-
presa de rent a car e fi lho de 

Nené Neves, fi gura incontor-
nável do automobilismo por-
tuguês. Depois do mediático 
divórcio, Bárbara Guimarães tem 
tentado resguardar ao máximo 
a nova relação, para viver com 
serenidade os primeiros tempos 
desta paixão. No entanto, os 

 A apresentadora está novamente apaixonada 
e volta a ser feliz ao lado do empresário

O casal já faz programas em família com os fi lhos 
da estrela da SIC, Dinis, de 10 anos, e Carlota, de 3 

 BÁRBARA GUIMARÃES e KIKI NEVES 
vivem romance há dois meses 

 Kiki Neves, de 45 anos, e Bárbara Guimarães, de 41, aproximaram-se há dois meses e apaixonaram-se. 
Desde então, têm vivido a relação de forma discreta e longe dos olhares públicos 



O empresário é adepto de 
desporto e fi lho de Nené 

Neves, fi gura incontornável 
do automobilismo nacional. 

De regresso ao trabalho 
com o programa “O Poder 
do Amor”, a apresentadora 

não disfarça o sorriso, 
que denuncia a excelente 

fase que vive

dois não se coíbem de fazer 
programas e até em família. Kiki 
já conhece os fi lhos de Bárbara, 
Dinis, de 10 anos, e Carlota, de 
3 e meio. Nas últimas semanas, 
foram vistos a almoçar os qua-
tro, num parque infantil e até 
num kartódromo, onde se di-
vertiram em clima de grande 
cumplicidade. Provas mais do 
que sufi cientes de que a relação 
está a ser encarada com se-
riedade pela apresentadora. 
Contactada pela Lux, Bárbara 
Guimarães não quis fazer qual-
quer comentário sobre o assunto. 
Foi ainda antes de completar 41 
anos, a 21 de abril, que a apre-
sentadora deixou o passado de-
fi nitivamente para trás. Saradas 
as feridas do fi m do casamento 
de dez anos com Manuel Maria 
Carrilho (doze anos de vida 
em comum), Bárbara come-
çou a escrever um novo capí-
tulo do livro da sua vida. Refez 
a vida sentimental e está tam-
bém de regresso aos ecrãs da 
SIC, com o programa “O Po-
der do Amor”. Curiosamente, 
é na mesma altura em que a 
apresentadora retoma o traba-
lho e se apaixona, que Manuel 
Maria Carrilho volta ao ataque 
com novas acusações. O antigo 
ministro garante que foi agredido 
pela ex-mulher quando entrou 

 Ernesto Neves, 
mais conhecido 
por Kiki Neves, 

nunca foi casado 
e não tem fi lhos. 

É dono de 
uma empresa 
de rent a car



Bárbara Guimarães já apresentou a sua nova paixão aos fi lhos, 
Dinis, de 10 anos, e Carlota, de 3. Depois de dez anos 

de casamento com Manuel Maria Carrilho, a estrela da SIC 
refaz a sua vida amorosa ao lado de Kiki Neves

 A apresentadora e o namorado já foram 
vistos a almoçar com Dinis e Carlota 
e em brincadeiras no parque infantil

 Na mesma altura em que Bárbara 
Guimarães refaz a sua vida 

sentimental, Manuel Maria Carrilho 
acusa a ex-mulher de agressão

em sua casa para socorrer os fi -
lhos, depois de Dinis lhe ter ligado 
a dizer que a mãe os tinha deixa-
do sozinhos. “Disse ao Dinis para 
se ir deitar, porque tinha teste de 
matemática na manhã seguinte. 
Quando ia deitar a Carlota, a 
Bárbara entra e começa a per-
guntar o que estava ali a fazer. 
Eu perguntei-lhe porque tinha 
deixado os fi lhos sozinhos, e ela 
disse que não tinha de me dar 
satisfações e começou a agre-
dir-me. Rasgou-me o pullover 
e empurrou-me. Entretanto, 
estava um homem à entrada que 

também me deu um pontapé, 
que me atirou pelas escadas. 
A polícia chegou e eu apresentei 
queixa”, relata Carrilho, dando a 
sua versão dos acontecimentos. 
A apresentadora remete-se ao 
silêncio e foi o seu advogado, 
Pedro Reis, quem reagiu na for-
ma de comunicado. Nega as 
acusações e revela que vai agir 
judicialmente contra o ex-marido. 
“Em referência às declarações 
atribuídas a Manuel Maria Car-
rilho e publicadas em diversos 
órgãos de informação de hoje, 
sou forçado a tornar bem claro 

apenas o seguinte: Manuel Ma-
nuel Carrilho, como é habitual, 
pretende derimir na praça pú-
blica, sem respeito pela privaci-
dade dos fi lhos, nem pelo pró-
prio nome de que fazem uso, 
o que só cabe aos tribunais re-
solver. É mais um sinal de quem 
privilegia a notoriedade em 
prejuízo da verdade dos factos. 
A minha constituinte não pactua 
com este lamentável procedi-
mento, razão pela qual as de-
clarações prestadas, aliás men-
tirosas, já mereceram resposta 
adequada em sede cível e 

criminal”, escreveu. Uma amiga 
próxima da apresentadora ques-
tiona o timing das novas revela-
ções de Manuel Maria Carrilho na 
imprensa: “Ele já percebeu que 
a Bárbara está feliz e apaixona-
da e que os fi lhos já conhecem o 
Kiki. Não é estranho ele ter esta 
reação logo nesta altura?”, ques-
tiona. A noite de alegada violên-
cia será esclarecida em tribunal, 
mas, por agora, o que Bárbara 
quer é ser feliz. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.
com) com Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.

masemba.com)  fotos D.R. e Arquivo Lux



 CLÁUDIA VIEIRA deslumbra no 
Festival de Cannes, onde esteve 
como embaixadora da L’Oréal Paris 

Impressionada com a “classe” 
do evento, a atriz revelou que a  

“red carpet é um acontecimento”

 “Fui muito cortejada. 
Elogiaram a minha 

descontração, simpatia 
e adoraram o vestido„ 

 A estrela da SIC e a stylist Gabriela Pinheiro escolheram 
um vestido Diogo Miranda, sandálias Luís Onofre e joias 
David Rosas, uma combinação que diz ter sido “muito 
elogiada”: “Falaram muito no bom gosto da equipa”



 “Fica o sonho de voltar 
a Cannes com um fi lme meu„

Cláudia Vieira 
fez furor na 
passadeira 
vermelha. 

A atriz garante 
que continua 

solteira e voltou 
a desmentir 

as notícias sobre 
novos romances 
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Cláudia Vieira 
fez furor na 
passadeira 
vermelha. 

A atriz garante 
que continua 

solteira e voltou 
a desmentir 

as notícias sobre 
novos romances 

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com) fotos Getty Images/L’Oréal Paris

C
láudia Vieira revelou 
ter sido muito abor-
dada na 67.ª edição 
do Festival de Cine-
ma de Cannes, “tanto 

por homens como por mulhe-
res”, brincou: “Senti que, de 
alguma forma, chamei a aten-
ção. Fui muito cortejada. Elo-
giaram muito a minha descon-
tração e simpatia, e a minha 
beleza, o que me deixou muito 
lisonjeada, porque estava lá 
como representante da mulher 
portuguesa, uma honra para 
mim”, explicou a atriz, de 34 
anos, que desfilou com um 
vestido de Diogo Miranda na 
passadeira vermelha, como 
embaixadora da L’Oréal Paris em 
Portugal. “Foi surpreendente. 
É um festival com muita classe, 
e a red carpet é um aconteci-
mento. Eles limpam tudo para 
a entrada das embaixadoras e 
há um batalhão de fotógrafos a 
gritar o nosso nome”, descreveu. 

No evento, teve a oportunidade 
de conhecer atores como 
John Travolta, Uma Thurman e 
Juliette Binoche, e fi cou com 
o desejo de voltar a participar 
no festival: “Fica o sonho de ir 
a Cannes com um fi lme meu”, 
admitiu a estrela da SIC, que 
confessou a sua vontade de 
fazer “mais teatro e cinema”: 
“Como faço muita televisão, 
tenho de recusar alguns con-
vites”, continuou. Atualmente, 
a atriz está no ar na novela “Sol 
de Inverno”, e já apresentou 
programas como “Ídolos”, um 
papel agora desempenhado 
pelo seu ex-namorado, Pedro 
Teixeira, à frente de “Rising Star”, 
da TVI. “Ele está muito bem. 
Tenho acompanhado o progra-
ma e acho que o carisma dele 
tem passado para as pessoas, 
apesar do nervosismo, que é  
mais do que normal”, elogiou. ■



 Foto com as fi lhas, 
LEONOR e SOFIA,  

assinala 
10.º aniversário 
de casamento 
dos príncipes 
das Astúrias

Jantar 
romântico 
de LETIZIA 
e FELIPE 
custou 

30 euros

H 
á dez anos no papel de 
princesa, Letizia Ortiz 
continua a tentar fazer 

uma vida o mais normal possí-
vel. Por isso, no dia (22 de maio) 
em que celebrou o aniversário 
do casamento com o prínci-
pe Felipe, Letizia fez questão 
de jantar com o marido no La 
Cantina, um popular restaurante 
de Madrid. Muitos dos clientes 
daquele espaço partilharam 
nas redes sociais fotografi as do 
jantar romântico dos príncipes 
das Astúrias. Segundo essas 

testemunhas, Letizia e Felipe 
partilharam um delicioso cus-
cuz e não terão gasto mais de 
30 euros no jantar. Em vários 
comentários em redes sociais 
como o Twitter ou o Instagram, 
também não faltaram elogios à 
simpatia e à simplicidade dos 
príncipes, que chegaram a 
interromper a sua refeição para 
tirarem uma fotografi a com 
um grupo de jovens. Letizia e 
Felipe também assinalaram a 
data de forma ofi cial. Os prín-
cipes das Astúrias deixaram-se 

fotografar descontraidamente 
ao lado das fi lhas, as infantas 
Leonor, de 8 anos, e herdeira do 
trono espanhol, e Sofi a, de 7. 
Ao longo destes dez anos, após 
um casamento de sonho na 
Catedral de Almudena, apesar 
da chuva que caiu copiosa-
mente em Madrid nesse dia, o 
mundo assistiu à transformação 
da jornalista que conquistou 
o coração do príncipe Felipe. 
Aos 41 anos, Letizia tem-se 
mostrado cada vez mais atenta 
à imagem. Mais magra, tornou-

-se também adepta da cirurgia 
estética. Mesmo que a casa real 
espanhola nunca o tenha con-
fi rmado, a verdade é que a an-
tiga pivot de informação já se 
submeteu a algumas cirurgias 
e tem hoje uma imagem muito 
distante da que exibia há uma 
década. Letizia parece também 
já ter encontrado o seu lugar na 
sociedade espanhola, que, 
apesar de ainda muito dividida, 
parece ter reconhecido o seu 
estatuto de princesa. ■

foto Reuters

 Para assinalar o décimo 
aniversário do seu casamento, 
que aconteceu a 22 de maio 

de 2004, os príncipes 
das Astúrias posaram 

sorridentes ao lado das fi lhas, 
as infantas Sofi a e Leonor, 
a futura rainha de Espanha



Segundo a revista Hello, que cita uma fonte próxima do casal, Amal não quer casar 
na villa do ator no Lago de Como, em Itália, por ser um local “demasiado público” 

 GEORGE 
CLOONEY 
e AMAL 

ALAMUDDIN 
casam-se
a 12 de 

setembro 

O ator e a 
advogada 
ainda não 
decidiram 

onde vai ser 
a cerimónia 

G
eorge Clooney e Amal 
Alamuddin já têm data 
para o casamento. De 

acordo com a revista Hello, 
que cita uma fonte próxima do 
ator norte-americano, a cerimó-
nia acontecerá em setembro, 
mais precisamente no dia 12, 
uma sexta-feira. A data foi fácil 
de decidir, mas ainda falta 
encontrar o sítio onde realizar 
a festa. Clooney, de 53 anos, 
sugeriu que o casamento se 
realizasse na sua villa no Lago 
de Como, em Itália, mas a 
advogada britânica, de 36, 
acha que essa opção é de-
masiado óbvia: ”Amal acha 
o Lago de Como demasiado 
público, uma vez que todos 
pensam que eles vão casar lá. 
(...) Estão à procura de uma pe-
quena vila nas redondezas”, 
disse a mesma fonte à Hello, 
garantindo que o local do ca-
samento terá de garantir o 
alojamento dos convidados, 
muitos deles vindos do Líbano 
e de outras partes do globo. 
Até à data, o casal ainda não 
confi rmou a notícia. ■

foto Arquivo Lux 



M
inutos antes do apito 
inicial da fi nal da Liga 
dos Campeões, que 

colocou frente a frente o Real 
Madrid e o Atlético de Madrid, 
Mariza subiu ao relvado do 
Estádio da Luz para cantar o 
hino ofi cial da prova, que acon-
teceu no sábado, 24 de maio. 
O seu look não passou des-
percebido. A fadista brilhou 
numa saia da marca portugue-
sa Bainha de Copas, em parceria 

com a designer Maria Maria, da 
coleção A Tales of Tiles, numa 
homenagem à azulejaria 
portuguesa. Na base da saia 
feita à mão, em sarja aveluda-
da e estampada, estiveram as 
fotografi as de azulejos tradicio-
nais portugueses de José Maria 
Pimentel. “É uma marca que 
tem tudo a ver comigo e desa-
fi ei-os a criarem uma saia me-
morável especifi camente para 
este dia. Fiquei muito contente 

com o resultado”, confessou à 
Lux. A fadista também não es-
condeu o orgulho por ter sido 
escolhida para o pontapé de saída 
de uma cerimónia vista por 
mais de 380 milhões de espe-
tadores, em 200 países: “Senti 
uma enorme emoção e orgulho 
por poder ser a voz que fazia a 
ponte entre Portugal, Espanha 
e o mundo. Fazer parte desta 
celebração do universo do 
futebol foi um privilégio”, acres-

centou, feliz. Antes de subir ao 
palco no relvado, Mariza teve 
ainda tempo para tirar uma 
selfie muito especial com 
Cristiano Ronaldo, que partilhou 
depois no Facebook: “Desejá-
mos muita sorte um ao outro, 
pois cada um, à sua manei-
ra, ia precisar dela”, revelou a 
fadista, consciente de ter vivido 
um momento muito especial na 
sua vida. ■

Antes de atuar na fi nal 
da Liga dos Campeões 

no Estádio da Luz, 
 MARIZA tira selfi e com 
CRISTIANO RONALDO

 “Desejámos 
muita sorte 

um ao outro„ 
Mariza

Em cima,  à esquerda, a selfi e de Cristiano Ronaldo e Mariza antes da fi nal da Liga dos Campeões. À direita, a saia 
da marca 100% portuguesa Bainha de Copas, que a fadista usou e que homenageia a azulejaria portuguesa

fotos Francisco Paraíso e D.R.



A
os 29 anos, Cristia-
no Ronaldo vive um 
dos momentos mais 
intensos da sua vida, 
dentro e fora das 

quatro linhas. O ano ainda vai 
a meio e o craque madeirense 

já alcançou quase tudo o que 
havia para conquistar: “Nem em 
sonhos imaginaria um ano 
assim”, confessou o jogador 
depois de ter ajudado o Real 
Madrid a ganhar a Liga dos 
Campeões, num Estádio da Luz 

completamente lotado por 
milhares de espanhóis e portu-
gueses. Pode não ter sido o he-
rói do jogo, por não estar fi sica-
mente a cem por cento, mas foi 
ele quem brilhou. Discreta entre 
a multidão, de óculos e blazer 

escuros, Irina Shayk torceu pelo 
namorado de forma efusiva, 
sentada ao lado do cunhado, 
Hugo Aveiro, e de um casal 
amigo, Ricardo Regufe e Bár-
bara Fouto. No fi nal da partida, 
depois de a equipa do Real 

CRISTIANO 
RONALDO 

celebra com 
IRINA SHAYK a 
vitória na Liga 
dos Campeões

Entre os adeptos, 
a modelo russa 
vibrou durante 

o jogo em Lisboa 

 Cristiano 
Ronaldo 
marcou 

o quarto 
golo 

do Real 
Madrid 
e Irina 
Shayk 

celebrou 
de forma 

efusiva, na 
bancada   



Madrid elevar a taça, o casal 
tirou algumas fotografi as des-
contraídas. Numa delas, Cris-
tiano beija Irina de forma cari-
nhosa. A partilha de momentos 
como este nas redes sociais – 
só no Facebook, ele tem mais 

de 82 milhões de seguidores 
e ela mais de quatro milhões 
– deixou de ser rara entre o 
casal. Namorados há quatro 
anos, o futebolista e a mane-
quim estão mais próximos do 
que nunca e têm aproveitado 

todos os momentos para 
estarem juntos, já que, durante 
o Mundial do Brasil, estarão 
obrigatoriamente longe um 
do outro. ■

 “Nem em sonhos 
imaginaria 

um ano assim„ 
Cristiano Ronaldo  

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)
fotos Gtres on line, Reuters e D.R.

Em cima, Cristiano Ronaldo com Cavaco Silva, Presidente da República, antes de cumprimentar o rei de Espanha, 
Juan Carlos, que também esteve no Estádio da Luz. Irina e Ronaldo partilharam com os fãs algumas fotos depois do jogo   



A
os 36 anos, Kátia Aveiro 
está bastante mais ma-
gra e não esconde a 

satisfação que isso lhe dá. 
A irmã de Cristiano Ronaldo tem 
partilhado a sua nova silhueta 
em redes sociais como o Face-
book e o Instagram. Depois de 
nove semanas ‘fechada’ na ilha 
de Cayo Paloma, nas Hondu-
ras, como participante do rea-
lity show “Survivor”, da cadeia 
de televisão espanhola Tele5, 
Kátia é uma nova mulher. 
“Quando olhei, vi uma pes-
soa diferente. O meu rosto está 
mais magro, acho que estou 
parecida com o meu irmão 
[Cristiano]. Perdi seguramente 
mais de dez quilos”, diz no 
vídeo feito especialmente para 
o programa, depois de se ter 
visto ao espelho após ter sido 
eliminada do programa, no 
dia 12. Desde então, a canto-
ra não tem perdido a oportu-
nidade de divulgar a sua nova 
imagem nas redes sociais. ■

Mais magra depois 
da participação 

na edição espanhola 
de “Survivor”,
KÁTIA AVEIRO 

exibe nova silhueta

“Perdi 
seguramente 

mais de 
dez quilos„

fotos D.R.

 Em cima, em Madrid, 
depois de ter sido 

eliminada do programa.
À esquerda, Kátia na fi nal 

da Liga dos Campeões, 
no Estádio da Luz, no dia 
24; e ao lado, a irmã de 
CR7 orgulhosa das suas 

novas formas



panorama

Jovem assassino fez vídeo no YouTube a anunciar que iria matar
Elliot Rodger, de 22 anos, esfaqueou três companheiros de casa e matou a tiro mais três pessoas na rua, indiscriminadamente. 
No total, o jovem pôs fi m à vida de seis pessoas e feriu outras sete, na cidade californiana de Santa Barbara. A seguir, suicidou-se. 
O plano fora anunciado num vídeo que publicara no YouTube, dizendo: “Amanhã será o dia do castigo. O dia da minha vingança 
contra a humanidade.” Filho de Peter Rodger, assistente de realização de “The Hunger Games: Jogos de Fome”, Elliot já tinha 
recebido a visita das autoridades, mas não fora considerado uma ameaça. Ainda assim, possuía três armas automáticas compradas 
legalmente, com as quais praticaria os crimes. Na base dos seus problemas, estaria a difi culdade em relacionar-se, sobretudo 
com mulheres, que seria consequência da sua condição de portador da síndrome de Asperger.

Re
ut

er
s



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“ANATOMIA DE GREY”
FOX Life, quinta-feira, 29, 
22h
Chega ao fi m a décima tem-
porada. Que futuro estará 
reservado para os protago-
nistas? Irá Derek conseguir 
convencer Meredith a mu-
darem-se para Washington? 
Com a saída de Cristina Yang 
(Sarah Oh), que não regres-
sa para a 11.ª temporada, 
estará Owen Hunt disposto 
a esquecer este amor?

“INIMIGO DE ESTADO”
SIC, quinta-feira, 29, 02h30
Cheia de ação, esta série 
desenvolve-se em torno da 
tripulação de um submari-
no nuclear norte-americano. 
Após terem questionado uma 
ordem suspeita para lançar 
mísseis atómicos, todos os 
membros da tripulação são 
encarados como inimigos de 
Estado. Os militares tomam 
então a decisão de aban-
donar o submarino e ir para 
terra, e escolhem uma ilha 
remota do Pacífi co Sul, onde 
assumem o controlo de uma 
estação da NATO.

“DESAFIO AO LIMITE”
Odisseia, sábado, 31, 22h
Doze pilotos de diferentes 
nacionalidades competem 
na categoria de Master Class 
em oito corridas aeronáuticas 
por todo o globo, com o 
objetivo de conquistarem o 
título de campeão mundial 
de 2014. Para o conseguirem, 
terão de superar os rivais 
numa combinação explosiva 
de alta velocidade, baixa alti-
tude e manobras arriscadas.

“SOMBRAS DA ESCURIDÃO”
RTP1, domingo, 1, 18h
Duas décadas depois de ter 

chegado à América, Barnabas 
(Johnny Depp) tem o mundo 
a seus pés: é rico, podero-
so e um playboy inveterado, 
até cometer o grave erro de 
partir o coração a Angelique 
Bouchard (Eva Green), uma 
bruxa que o amaldiçoa com 
um destino pior do que a 
morte: torna-o um vampiro e 
enterra-o vivo. Dois séculos 
depois, em 1972, Barnabas 
liberta-se do túmulo e emer-
ge num mundo muito dife-
rente do seu. 

“PRATO DO DIA 2 – DIA DA 
CRIANÇA”
24 Kitchen, domingo, 1, 
21h
Um dia inesquecível para os 
mais novos passa também 
pela comida. Por isso, Filipa 
Gomes apresenta um epi-
sódio especial dedicado ao 
Dia da Criança. O progra-
ma apresenta quatro recei-
tas, ideais para os mais pe-
quenos: gelatinas em forma 
de fatias de melancia, mini-
pizzas com care-
tas, tostinhas com 
joaninhas e, por 
fi m, cupcakes de 
limão e morango 
com merengue. 
 
“MULHERES”
TVI, domingo, 1, 21h15
Sofi a Alves e Fernanda Serra-
no lideram o elenco da nova 
telenovela da estação de 
Queluz de Baixo. O dia a dia 
e os problemas conjugais de 
sete casais serão o mote da 
produção, que traz de volta a 
atriz Maria Rueff, ausente dos 
ecrãs desde “Estado de Gra-
ça”. Sofi a Ribeiro, Paula Lobo 
Antunes, Gabriela Barros, Su-
sana Arrais e Jessica Athayde 
são outras protagonistas.

D.
R.

A fome do Mundial
A poucas semanas do arranque do Campeonato Mundial 
de Futebol 2014, no Brasil, o artista Paulo Ito pintou aquela
que poderá vir a tornar-se uma das principais imagens do 
evento, ainda que seja não ofi cial, e que muito provavelmente 
desagrade à FIFA. Sentada à mesa, uma criança chora 
por só ter uma bola de futebol para comer. A organização 
do campeonato tem gerado grande polémica no país, dado 
o elevado investimento em infraestruturas que os brasileiros 
não consideram ser essenciais, face a um sistema de saúde e 
de educação defi citários. “Esta imagem representa essa visão”, 
considerou o artista de São Paulo, que grafi tou a imagem 
nos portões de uma escola, no bairro paulista de Pompeia. 

Francisco, 
o Papa da tolerância
Numa visita à Terra Santa, o papa 
Francisco apelou a que ninguém 
“instrumentalize a violência em nome 
de Deus”. Durante a viagem, Francisco
transmitiu uma imagem de tolerância,
misturando-se com líderes de outras
religiões. Em Jerusalém, visitou 
a Mesquita de Al-Aqsa, onde ouviu 
uma mensagem do xeque Mohammed
Hussein, e rezou diante do Muro das 
Lamentações, símbolo do Judaísmo, 
onde deixou uma mensagem. 
Fez ainda questão de orar com um 
rabino e com um líder muçulmano, 
os quais cumprimentou com simpatia.
No fi nal, seguindo a sua já habitual 
descontração, quebrou o protocolo 
ao fazer uma paragem imprevista 
junto do muro que separa Israel
e a Cisjordânia, e fez um convite 
inédito aos presidentes da Autoridade 
Nacional Palestiniana e de Israel 
para se unirem num momento de 
oração na “sua casa” no Vaticano.Re

ut
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TOP 5 as mais votadas da semana
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JOÃO MOURA 
TEM ALTA 
E REGRESSA A CASA
O cavaleiro sofreu um 
hematoma traumático 
intracraniano, após 
uma queda do cavalo.

PRIMEIRA APARIÇÃO 
PÚBLICA DE 
DREW BARRYMORE 
DEPOIS DE SER MÃE
Um mês após dar à luz 
a segunda fi lha, a atriz 
enfrenta os holofotes.

TAMARA ECCLESTONE 
LEVA A FILHA 
DE 2 MESES AO SEU 
PRIMEIRO GRAND PRIX
Sophia usou uns 
protetores de ouvidos 
que fi zeram furor.

FILHO DE 
REALIZADOR FOI O 
AUTOR DO TIROTEIO 
NA CALIFÓRNIA
Tragédia fez sete mortos 
no campus universitário 
de Isla Vista.

LILI CANEÇAS 
ENCANTADA 
COM JORGE JESUS: 
“E VIVA O GLORIOSO”
Encontro espontâneo 
na exposição de Paula 
Rego em Cascais.

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
O incrível salvamento de um bebé de 1 ano que caiu 
de um prédio na China. As animadas conversas entre cães 
e crianças. Um alerta para os animais esquecidos dentro 
de carros. A emoção da vitória do Real Madrid, que 
conquistou em Lisboa a sua décima Taça dos Campeões. 
A grandiosa abertura de Mariza no Estádio da Luz. 
A emoção de Cristina Ferreira com a surpresa preparada 
pela sua equipa, no aniversário do “Daily Cristina”. 

PARA VER E ELEGER O MELHOR VISUAL DE CANNES
Todas as fotos para se inspirar nos looks que mais se 

destacaram no 67.º Festival de Cinema da Riviera Francesa!

ROCK
IN RIO 
LISBOA 
2014
Os shows,
o ambiente,
as caras
conhecidas 
e a tenda 
VIP: veja 
tudo o que 
se passa no 
Parque da 
Bela Vista
em Lux.pt.



SOFIA RIBEIRO  
emocionada

com reações à 
sua entrevista 

no “Alta 
Defi nição”

Atriz mostra-se 
em excelente 
forma física 

durante 
o Cascais 
Fashion

 “Muitas 
pessoas 

têm 
partilhado 

comigo 
histórias 
parecidas 
ou piores„ 

À esquerda, Sofi a Ribeiro, 
de 29 anos, antes de entrar 

no desfi le. À direita, 
já na passerelle montada 
na Praça 5 de Outubro, 

em Cascais

M
ais de duas semanas 
depois da emotiva en-
trevista no programa 

“Alta Defi nição”, da SIC, na qual 
recordou a dramática história 
dos primeiros anos da sua vida, 
Sofi a Ribeiro continua a rece-
ber manifestações de carinho: 
“As pessoas têm sido incríveis 

e muito generosas. Muitas delas 
têm partilhado comigo histórias 
semelhantes ou piores. Hoje, 
tenho noção de que a minha 
história é uma entre imensas. 
Não tinha ideia de qual seria a 
proporção que iria tomar a en-
trevista, e de como as pessoas 
iriam reagir à partilha que eu 

tive com o Daniel. Fiquei mui-
to contente com as reações”, 
explica a atriz. Sofi a garante 
que as confi dências que fez ao 
apresentador foram espontâ-
neas: “As coisas que disse fo-
ram sinceras e genuínas, vie-
ram de mim, do meu coração. 
São a minha história e o meu 

percurso. Acho que não há 
muito mais a dizer sobre isso. 
Sou uma pessoa igual a todas 
as outras, com defeitos e virtu-
des”, confi denciou a atriz an-
tes de iniciar o seu desfi le no 
Cascais Fashion, onde exibiu 
uma invejável forma física. ■

fotos Ricardo Santos



7 dias 

Telma Ortiz já não 
se vai divorciar de 
Jaime del Burgo. 
Segundo a revista 
Hola!, a irmã da prin-
cesa Letizia e o ma-
rido decidiram dar 
uma nova oportu-
nidade à relação e 

cancelaram o processo de divórcio que ini-
ciaram no fi nal de março. Diz a publicação 
espanhola que Telma Ortiz e Jaime del 
Burgo resolveram retomar a relação, após 
um período de refl exão que serviu para 
perceberem que o amor que os une é 
mais forte do que a distância que os 
separava. Recorde-se que a irmã de 
Letizia vive em Barcelona, enquanto o 
empresário reside entre Londres e Gene-
bra, por razões profi ssionais.

Paul McCartney 
apanhou um vírus e 
foi obrigado a can-
celar dois concertos 
em Tóquio. O ex-
-Beatle, de 71 anos, 
ainda chegou a viajar 
para o Japão, mas 
sentiu-se mal e, 

depois de observado pelos médicos no seu 
quarto de hotel, foi obrigado a manter-se 
em repouso durante alguns dias. “O can-
celamento é inevitável. Os médicos estão 
a cuidar dele”, fez saber através de um 
comunicado a promotora responsável pelos 
espetáculos. Emocionado com os fãs, o can-
tor escreveu no seu site: “Obrigado pelas 
vossas mensagens de simpatia. Estou muito 
desapontado por vos desiludir.” 

Sofi a Vergara ter-
minou o noivado. 
A atriz de “Uma Fa-
mília Muito Moder-
na” já não vai subir 
ao altar com Nick 
Loeb, o empresário 
de quem estava 
noiva há quase dois 

anos. As agendas profi ssionais muito 
preenchidas de ambos terão pesado na 
decisão. A atriz optou por falar sobre a 
separação nas redes sociais para, dessa 
forma, evitar rumores e especulações: 
“O Nick e eu estamos separados. Tive-
mos muitos problemas para conseguirmos 
estar juntos, por causa do meu trabalho, 
e agora por causa do dele, também, e 
foi-se degradando, já não é divertido.” 
Sofi a, de 41 anos, e Nick, de 38, preten-
dem manter uma relação de amizade.  

Willow Smith foi in-
terrogada pelas au-
toridades de prote-
ção de menores de 
Los Angeles. Aos 13 
anos, a fi lha de Will 
e Jada Smith sur-
giu deitada numa 
cama com Moises 

Aria, sete anos mais velho, numa imagem 
publicada nas redes sociais. A foto gerou 
polémica e fez Willow e os pais serem 
interrogados por assistentes sociais, que 
questionam as capacidades parentais do 
casal. A menor garantiu que “nada de ina-
propriado” aconteceu entre ela e o ator. 
Segundo uma fonte próxima, “Moises é 
amigo da Willow e os Smith sabem que ele 
não iria aproveitar-se da situação.” Furiosa, 
Jada disse: “Não há nada de sexual naquela 
fotografi a nem naquela situação. Estão a 
agir como pedófi los disfarçados.”

Marcelo Rebelo de 
Sousa renovou o 
contrato com a TVI. 
No final de maio, 
o professor e comen-
tador assinou novo 
contrato com a Es-
tação de Queluz de 
Baixo. Assim, nos 

próximos dois anos, o professor irá con-
tinuar a comentar, da forma peculiar que 
lhe é característica, a atualidade nacional e 
internacional, tal como tem feito até agora. 
As audiências mostram que, todos os 
domingos à noite, no “Jornal das 8”, ao 
lado de Judite de Sousa, Marcelo Rebelo 
de Sousa é visto por mais de um milhão 
de telespetadores.  

Christina Ricci está 
grávida. A atriz, de 
34 anos, espera o 
seu primeiro fi lho, 
fruto do casamento 
com James Heerde-
gen. O porta-voz de 
Christina confi rmou 
a notícia à revista 

People, depois de lançados os rumores 
quando a atriz foi fotografada no aeroporto 
de Los Angeles com uma barriga bastante 
proeminente. Não é certo o tempo de 
gestação de Christina, que está a viver um 
momento de felicidade ao lado do mari-
do, um técnico que conheceu nos bastido-
res da série “Pan Am”, com quem trocou 
alianças numa cerimónia íntima realizada 
no ano passado, em Nova Iorque. 

Thandie Newton 
teve o terceiro fi lho 
na casa de banho de 
sua casa. Pouco fã 
de hospitais e indife-
rente aos riscos para 
a mãe e para o fi lho, 
a atriz, de 41 anos, 
recorreu à mesma 

parteira que fez os partos das suas fi lhas 
mais velhas, Ripley, de 13 anos, e Nico, de 
9, e, em março, deu à luz Booker Jombe, 
na sua própria casa. “A minha casa é 
o sítio onde me iria sentir mais relaxada 
e cómoda. Houve um tempo em que todas 
as mulheres davam à luz em casa e não 
era nada do outro mundo”, disse Thandie, 
que durante o parto contou com o apoio 
do marido, o realizador Ol Parker, com 
quem está casada desde 1998.

Lisa Niemi voltou a 
casar-se. Quatro anos 
e meio depois da 
morte de Patrick 
Swayze, a viúva do 
ator, de 57 anos, 
oficializou a rela-
ção com o joalheiro 
Albert DePrisco. Jun-

tos há dois anos, trocaram votos numa ceri-
mónia íntima na Florida, testemunhada por 
apenas 50 pessoas. Lisa usou um vestido 
assinado por Oscar de la Renta, numa festa 
decorada com fl ores brancas e verdes. Dias 
antes, a viúva de Swayze não escondeu 
a sua felicidade: “O que mais desejo viver 
é a entrada e a subida ao altar, ver aqueles 
olhos incríveis a brilhar.” Lisa foi casada 
com Swayze durante 34 anos, e em 2012 
refez a sua vida ao lado do joalheiro. 

Lana Del Rey terá re-
cebido cerca de dois 
milhões de euros 
para atuar na festa 
de pré-casamento de 
Kanye West e Kim 
Kardashian. De acor-
do com a revista The 
Source, a cantora 

recebeu a elevada quantia para interpretar 
apenas três músicas durante um jantar que 
decorreu no Palácio de Versalhes, perto 
de Paris. O rapper não dispensou a presença 
de Lana del Rey na festa, uma vez que é 
dela a música favorita de Kim: “Young 
& Beautiful”. Foi também ao som deste 
tema que Kanye pediu a mão da namorada 
em casamento. Segundo alguns convida-
dos, a noiva terá chorado durante parte 
da atuação, que conseguiu emocionar a 
plateia.



 Estrelas portuguesas brilham 
em Cannes na festa Magnum, 

com espetáculo intimista 
de KYLIE MINOGUE

 “Foi um privilégio 
assistir a este 

concerto com vista 
para a praia„ Raquel Prates

 À esquerda, Ana Rita Clara. Em cima, Kylie Minogue 
durante o concerto. À direita, Raquel Prates. 

Em baixo, pormenor da tenda instalada exclusivamente 
para esta festa na praia de L’Ondine, em Cannes

N
a semana em que 
todas as estrelas bri-
lham em Cannes, a 
Magnum escolheu 
aquela cidade fran-

cesa para comemorar o seu 
25.º aniversário. Num evento 
em que os gelados fi zeram as 
delícias da noite, Joana Ribeiro, 
Raquel Prates, Marisa Liz, Ana 
Rita Clara e Margarida San-
tos foram as mulheres esco-
lhidas pela marca para repre-
sentar Portugal. À chegada à 
tenda, instalada na praia de 
L’Ondine, ninguém fi cou indife-
rente à beleza e aos vestidos das 



representantes portuguesas. 
As criações, desenhadas exclu-
sivamente para a ocasião, tive-
ram a assinatura de Dino Alves, 
que, no fi nal da noite, não es-
condia o orgulho: “O tema era 
o Magnum clássico, e tive de 
arranjar um compromisso entre 
aquilo que ia assinar (ideias com 
que me identifi casse), a mar-
ca e as mulheres que iam usar 
os vestidos. Tento sempre fazer 
algo de novo, é o meu objetivo 
número um. A maior parte dos 
vestidos para a passadeira tem 
rendas, lantejoulas e silhuetas 
sereia. Tentei fugir a isso. Pelo 

 À esquerda, Margarida Santos, autora 
do blog “Roasted Not Fried”, que ganhou 
o concurso Mulher Magnum. À direita, Ana 
Rita Clara, na Dipping Station, que permitia 
personalizar os gelados. Em baixo, Joana 
Ribeiro, e Marisa Liz, vocalista dos Amor 
Electro, grávida de cinco meses e meio

 “As pessoas mostram-se 
curiosas em relação 

aos vestidos e querem saber 
quem somos„ Ana Rita Clara



Em cima, Dino Alves, o criador dos vestidos inspirados 
no gelado Magnum Classic, com Margarida Santos, 

Ana Rita Clara, Marisa Liz, Raquel Prates e Joana Ribeiro. 
Em baixo, Joana com o gelado que representou 

Portugal, e Kylie Minogue, a estrela da noite

 Dino Alves criou todos os modelos 
usados pelas estrelas portuguesas

que tenho visto aqui e pela 
forma como tenho sido abor-
dado, confirmei que estava 
certo. Fiquei muito conten-
te com as reações.” Ana Rita 
Clara foi da mesma opinião: “Está 
a ser uma experiência maravi-
lhosa. É uma honra ter sido uma 
das mulheres convidadas para 
representar Portugal nesta noite. 
As pessoas mostram-se curiosas 
em relação aos vestidos e que-
rem saber quem somos.” O pon-
to alto da festa aconteceu quan-
do Kylie Minogue subiu ao palco, 
para um concerto intimista que 
levou todos ao rubro. A cantora 
interpretou alguns dos seus 
temas mais emblemáticos e 
disse estar encantada com a 
receção. “Foi um enorme privilé-

gio assistir a este concerto”, disse 
Raquel Prates: “A Kylie mos-
trou-se disponível e simpática, 
e correspondeu à imagem 
que tinha dela. Éramos apenas 
algumas dezenas de convidados 
num dos locais mais bonitos de 
Cannes, sobre a praia e o mar.” 
Outro ponto de encontro da 
noite foi a Dipping Station, um 
local onde as convidadas tinham 
a possibilidade de personalizar 
o seu Magnum: “É uma ideia 
fantástica. Adorava que houves-
se isto em Portugal, de preferên-
cia no meu quarto, porque todos 
os dias iria experimentar sabores
diferentes”, comentou Joana 
Ribeiro, divertida. ■

texto Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral  agradecimentos Magnum



 À esquerda, Cila do Carmo 
com a fi lha, Francisca. 
À direita, Maria Judite 

e Carlos do Carmo. 
Em baixo, José Agualuza, 

Helena Isabel e Heitor Lourenço

F
oi no espaço Figura de 
Estilo, no Lx Factory, 
em Lisboa, que Fran-
cisca Vieira de Al-
meida, de 22 anos, 

inaugurou a exposição fotográ-
fi ca “Sikar”, resultado de uma 
estada de dois meses na Índia. 
“Decidi fazer esta viagem 
porque fi quei com algum tem-
po livre. Fui sozinha, para o 
que é preciso coragem, mas 
encontrei uma organização 
segura e com ótimas condições. 
Essa organização construiu uma 
escola para crianças caren-
ciadas, mas o ensino é muito 
básico. O objetivo desta 

FRANCISCA 
VIEIRA DE 

ALMEIDA inaugura 
exposição 

de fotografi as 
feitas na Índia

“Ela é 
uma miúda 

mesmo 
especial„

Cila do Carmo

A mãe, CILA 
DO CARMO, 

não esconde 
o orgulho na 

fi lha mais velha



exposição consiste em anga-
riar patrocínios para essas 
crianças poderem ir para escolas 
privadas, onde possam ter um 
ensino de qualidade”, contou 
a neta de Carlos do Carmo, 
adiantando que, em breve, irá 
para Londres tirar um mestra-
do em Cinema, na companhia 
do namorado, Tomás Andrade 
e Sousa. Cila do Carmo 
não poderia estar “mais or-
gulhosa” da fi lha: “Fui vendo 
as fotografi as que a Francisca 
me enviava da Índia, e depois 
surgiu a ideia de as juntar e 
fazer uma exposição. Foi 
muito complicado ter a mi-

nha fi lha longe, mas foi 
uma experiência incrível e 
ela cresceu imenso com a 
experiência. É uma miúda 
mesmo especial”, declarou. 
Carlos do Carmo revelou 
estar a ver aquelas imagens 
pela primeira vez: “A minha 
neta tinha-me falado nas 
fo togra f i as  com mui to 
entusiasmo, mas eu disse-lhe
que preferia vê-las aqui, 
para saborear o modo como 
ela optou por as expor. 
Estão aqui fotografi as belís- 
simas”, afi rmou. ■

“Estão aqui 
fotografi as 
belíssimas„ 
Carlos do Carmo

Em cima, Francisca 
com o pai, João Vieira 
de Almeida, e as irmãs, 

Carlota e Matilde. 
À esquerda, Mariana 
e Carolina Patrocínio,

 primas da autora. 
À direita, Joana Ribeiro. 

Em baixo, 
a neta de Carlos 
do Carmo com 

o namorado, Tomás 
Andrade e Sousa 

texto Sofi a Neves 
 fotos Ricardo Santos



 CUCA ROSETA feliz ao lado do 
novo namorado, JOÃO LAPA, que 
conheceu durante um concerto 

 “Estamos 
super-apaixonados! 
Gosto muito dele„ 

fotos Tiago Frazão e D.R.

O
sorriso de Cuca Roseta
não engana. A fadista 
está de novo apaixonada 

e não esconde o novo amor:
“Tenho namorado. É muito
recente…”, confi rmou à Lux, 
adiantando que o eleito se 
chama João Lapa. “Ele é pre-
parador físico, tem vários tra-
balhos ligados ao desporto. 
Conheci-o num concerto, a 
cantar o fado. Entretanto, voltei 
a encontrá-lo, tínhamos amigos 
em comum”, disse a cantora 
sobre a forma como se apaixo-
naram. Embora sem revelar há 
quanto tempo dura o romance, 
Cuca mostra-se radiante com a 
relação: “Estamos super-apai-

xonados! Estou feliz. Há dez 
meses que não tinha namorado 
e que não encontrava ninguém 
assim… Gosto muito dele!” 
Apesar de atravessar uma fase 
muito positiva, a artista admite 
que o período de solidão, desde 
o fi nal da relação com David 
Magboulé, acabou por ser 
benéfi co: “Este tempo sozinha 
também foi bom… São ciclos, 
a pessoa precisa de refl etir um 
pouco sobre o que se passou. 
Agora, acho que já estava na 
altura e aconteceu...” Cuca 
Roseta é mãe de Lopo, de 6 
anos, que já conhece o novo 
namorado da fadista. ■

 Dias depois de confi rmar à Lux 
a identidade do novo namorado, 
a cantora publicou uma foto com 

João Lapa no seu perfi l do Facebook



A
segunda edição do Pink Day, que de-
correu na Rua Castilho, em Lisboa, foi 
o pretexto para Andreia Vale desafi ar 

a mãe, Fátima Ramos, para uma tarde de 
compras: “É um bom dia para virmos ver 
as montras, porque ultimamente não tenho 
tido muita oportunidade para ver o que 
está na moda. Vou sabendo pelas revistas, 
mas não é a mesma coisa que ver ao vivo”, 
disse à Lux a jornalista do CMTV. Andreia 
confessou que a mãe é uma excelente 
companhia para ir às compras, pois diz-lhe 
sempre “o que fi ca bem, o que é demasiado 

caro e o que está na moda”. Além disso, 
também a ajuda a equilibrar os gastos: 
“A minha mãe é mais comedida. Finan-
ceiramente, sempre foi a mais organizada 
da família. Eu sempre fui a mais estourada!” 
A acompanhar mãe e avó, esteve Pedro, 
de 5 anos, o fi lho mais novo da jorna-
lista, numa saída excecional, segundo 
Andreia: “Ele era sossegado, mas agora 
está a mudar... Quando saio para uma tarde 
de compras, não o trago. Caso contrário, 
não posso andar à vontade!” ■

 Na companhia da mãe e do fi lho, a jornalista percorreu a Rua Castilho, 
em Lisboa, para estar a par das tendências de moda

ANDREIA VALE com a mãe, FÁTIMA, e o fi lho, 
PEDRO, numa tarde de compras em Lisboa 

 “Financeiramente, a minha
mãe sempre foi a mais 

organizada da família. Eu sempre 
fui a mais estourada!„ 

fotos Tiago Frazão



Isabel
Angelino

Sara Cascais e Francisco 
Norton de Matos

Ana
Sofi a

Manuela Saldanha, Pedro 
Miguel Costa e Marina Costa

Adriane
Garcia

Sílvia
Rizzo

Paula e Vasco 
Bobone

Liliana
Santos

fotos Tiago Frazão

look pink day na rua castilho



Há quatro anos, 
ALEXANDRA e FILIPA 

GALRÃO JORGE 
mudaram de vida 

e abriram 
um negócio familiar 
no centro de Lisboa

As duas irmãs 
dedicam-se à paixão 
de produzir e vender 
pão sem químicos 

nem aditivos

“Estarmos 
juntas é a 

melhor parte 
de tudo! Somos 
muito unidas„ 

Alexandra

Apesar de a maioria do trabalho ser feito a 
meias pelas duas irmãs, há papéis que cada 

uma naturalmente assume na loja do Chiado. 
“Há uma maior tendência minha para estar 

focada na produção e na elaboração 
das receitas, e da minha irmã para a parte 

da organização”, revela Alexandra

F
oi a motivação de criar 
um negócio familiar 
que fez com que Filipa 
e Alexandra Galrão 
Jorge mudassem de 

vida, desistindo das suas antigas 
profi ssões e dedicando-se a cem 
por cento ao objetivo de produzir
bom pão. “O sonho nasceu das 
minhas visitas a sítios maravilhosos
fora de Portugal, com pão fan-
tástico, e de pensar que gostaria 
de os ter cá”, explica Alexandra 

Galrão Jorge, de 34 anos.
Localizada no coração de Lisboa,
no Chiado, a Quinoa é o sonho 
realizado das duas irmãs. Uma 
padaria que também é cafetaria,
restaurante e loja gourmet. 
No centro de tudo, o pão. “Fazer 
pão é uma delícia, é quase tera-
pêutico”, garante Filipa, de 37 
anos, que assume que é este 
o alimento que tem dado fama à 
casa. Talvez porque “o amor que 
se deposita no pão é o seu ingre-

diente principal”, diz Alexandra.
Lux – Como é que nasceu o sonho 
de produzir pão de qualidade?
Filipa Galrão Jorge – Em primeiro 
lugar, sempre gostámos de pão. 
Depois, eu estudei três anos 
fora, em Inglaterra, Espanha e
França, e tive a sorte de poder 
ver muita coisa que não exis-
tia cá. Além disso, também
nos preocupávamos com uma 
alimentação de qualidade, 
com a saúde, e tudo isso foi 

enriquecendo este projeto.
Lux – Onde é que foram buscar 
inspiração para criar a Quinoa?
Alexandra Galrão Jorge – Aos sítios 
que frequentávamos. Na altura, 
não existia nada semelhante 
em Lisboa. Paris é a cidade 
de que me lembro mais. Recor-
do-me de, no ano 2000, estar 
num café em Paris a comer 
um brunch (o primeiro que 
comi na vida) e de ter sido aí 
que a ideia de abrir esta pa-



daria fi cou mais maturada.
Lux – De 2000 até abrirem o 
espaço, em 2009, passou muito 
tempo…
A.G.J – Sim, porque eu estava 
a tirar o curso de Arquitetura e só 
o acabei em 2004. Depois ainda 
trabalhei quatro anos e meio 
como arquiteta.
Lux – A Filipa também tinha 
uma profi ssão completamente 
diferente...
F.G.J. – Sim, era diretora de mar-

keting de marcas de cosmética.
Lux – Mas a vossa vida profi ssional 
corria-vos bem?
F.G.J. – Sim, mas já tínhamos este 
projeto um bocado pensado.
A.G.J. – Em 2008, lembro-me de 
que estava ao pé da Torre de 
Belém e enviei uma mensagem 
à Filipa a perguntar se ela estava 
preparada para abrir a padaria até 
um ano e meio depois. Ela respon-
deu que sim. Em março, come-
çámos a fazer umas pesquisas 

na Internet e descobrimos que no 
fi m de semana seguinte ia acon-
tecer em Paris uma feira interna-
cional sobre pão. Feitas loucas, 
comprámos os bilhetes de avião 
e fomos embora!
Lux – Foi difícil tomarem a decisão 
de deixar empregos sólidos 
e arriscar num negócio?
F.G.J. – Eu nunca pensei que não 
fosse uma mudança para melhor, 
não ponderei isso. A nível profi s-
sional, eu tinha um ótimo cargo, 

“Para mim, era 
mais importante 

viver o sonho 
do que pensar se 
ia ou não perder 

a segurança 
que tinha„ Filipa



com um excelente ordenado 
inerente, mas não pensei nessa 
questão. Para mim, era mais 
importante viver o sonho do que 
pensar se ia ou não perder a 
segurança fi nanceira e a carreira 
que tinha até então.
A.G.J. – A bem da verdade, nunca 
pensei em nada. Nunca me pas-
sou pela cabeça que pudessem 
existir problemas a partir dessa 
decisão. Atirei-me de cabeça. 
Tive imensa pena de sair do sítio 
onde estava, mas hoje em dia 
muito difi cilmente teria trabalho 
como arquiteta, por isso, ainda 
bem que tomei a decisão.
Lux – Em 2008 já se começava 
a falar de crise em Portugal. 
Ponderaram seguir com o 
negócio para a frente, mesmo 
com a situação económica que 
o País já atravessava?
F.G.J. – A partir do momento em 
que construímos na nossa cabeça 
aquilo que queríamos, tudo fazia 
sentido para nós. E quando tudo 
faz sentido, vivemos o sonho 
ao limite.
A.G.J. – E fomos muito apoiadas 
pelo nosso pai.
Lux – Como é que chegaram 
a este espaço?
A.G.J. – Encontrei esta loja num 
site de imobiliário. Viemos vê-la e 
reservámo-la na própria tarde! 
Lembro-me de que a minha irmã 
me disse assim: “Então, o que é 
que fazemos?”, ao que respondi: 
“Então, agora vamos passar 
um cheque.” “Mas eu não tenho 
dinheiro…”, disse-me ela. “Não 
faz mal, passa na mesma!”, 
respondi. Então passámos um 
cheque careca! [risos] Mas avisá-
mos o senhor, dissemos-lhe 
que não tínhamos dinheiro, mas 
que queríamos mesmo fi car com 
a loja! A partir daí, houve um 
processo hilariante com projetos 
e burocracias, coisas que não 
acabam nunca, e a loja abriu 
em novembro de 2009.
Lux – O pão é o alimento que 
está no centro do negócio da 
Quinoa?
F.G.J. – O negócio foi criado à 
volta do pão. Todas as refeições 
levam pão de alguma maneira, 

é o nosso porta-bandeira, é 
aquilo que queremos divulgar.
Lux – E de que forma é que a 
vossa padaria se diferencia?
F.G.J – Temos uma variedade de 
pães que as outras não têm. 
E utilizamos cereais que as outras 
não utilizam, como o kamut e 
a quinoa.
A.G.J. – Continuamos a ser a 
única que é 100% orgânica. 
Não usamos qualquer tipo de quí-
mico nem aditivo. Só utilizamos 
farinha, água, sal e fermento.
Lux – Quatro anos passados, 
o saldo a nível financeiro é 
positivo?
F.G.J. – Não, não há saldo positivo. 
No meu caso então, não tem 
nada a ver…
A.G.J – Eu sempre fui explorada 
como arquiteta, portanto estou 
mais habituada…
Lux – Então, o que é que pensam 
nesta altura, tendo este saldo 
negativo?
A.G.J. – A loja dá muito trabalho, 
tira-nos muita vida, tira-nos muitas
horas de sono, mas quando 
cá entramos tudo faz sentido.
F.G.J. – Penso em continuar o 
sonho, porque de facto não é isso 
que me move. Financeiramente,
o negócio chega para pagar 
água, luz e ordenados.
Lux – Trabalham muitas horas 
na loja. Como é que fi ca a vossa 
vida pessoal?
F.G.J – É catastrófica! A esta 
pergunta devia ser o meu marido 
a responder… 
A.G.J – É um caos… 
Lux – São casadas e têm fi lhos?
A.G.J – Sou solteira e não tenho 
fi lhos.
F.G.J. – Eu sou casada e tenho dois 
fi lhos. Uma rapariga de 3 anos 
e um rapaz de 1 ano e meio. 
Também já são fruto da Quinoa!
Lux – Como é que arranjam tempo 
para a família e os amigos?
A.G.J – Não temos! Neste 
momento, chego aqui às 7h30, 
saio às 19h30 e vou dormir.
F.G.J. – Eu chego um bocadinho 
mais tarde, porque trato das 
crianças de manhã, e depois 
passo aqui o dia, de segunda-feira
a domingo.

“Fazer pão é uma delícia, 
é quase terapêutico„ Filipa

Filipa e Alexandra 
Galrão Jorge 
expandiram o 

negócio e, hoje em 
dia, produzem pão 
numa fábrica fora 

de Lisboa para 
depois venderem 

a mercearias 
e supermercados 

biológicos



 A família de Alexandra e Filipa é grande fã do pão 
da Quinoa. “Hoje em dia, vão a outros sítios e não 

gostam do pão”, assegura Filipa. “Só comem do nosso, 
e às vezes rijo!”, brinca Alexandra

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.
com)  fotos João Cabral  produção Marta Barahona  

maquilhagem e cabelo Natasha Chirmanova  

Lux – A Filipa já tem uma família 
formada, mas a Alexandra não. 
Este estilo de vida impede-a 
de namorar e de pensar em 
casar?
A.G.J – Digamos que não impede 
de pensar, mas acaba por ser 
impeditivo. É um trabalho muito 
extenuante e obviamente que 
a determinada altura eu penso: 
Eu não tenho namorado, mas se 
calhar também não consigo ter! 
Mas tenho uns fornecedores 
que gostam muito de mim e me 
oferecem alfaces! [risos]
Lux – Como é que é a vossa relação 
ao trabalharem juntas?
A.G.J. – Estarmos juntas é a 
melhor parte de tudo! Somos 
muito unidas.
Lux – Foram sempre, desde 
pequenas?
A.G.J – Não. Só quando a minha
irmã foi estudar para fora é que

percebeu as saudades que tinha 
de mim! [risos]
F.G.J. – O momento da despedida, 
no aeroporto, foi horrível. Desde 
então nunca mais lhe dei um beiji-
nho, porque fi quei profundamen-
te marcada por esse momento.
Lux – Mas é fácil trabalharem 
as duas, sendo tão próximas?
A.G.J. – Nós temos pontos de 
vista muito distintos, mas a 
grande vantagem é que, como 
nos conhecemos muito bem 
uma à outra, sabemos bem 
os limites de cada uma. No 
fi nal, isso reverte a nosso favor. 
Mas obviamente que temos 
opiniões diferentes. Eu sou a 
arquiteta e ela é a mulher dos 
números, por isso eu penso 
numas coisas e ela noutras. ■

“Eu sou 
a arquiteta 
e ela é a 

mulher dos 
números„ 

Alexandra 



fotos D.R.

destino lux

W Hollywood, 
Los Angeles, Estados 
Unidos da América

Luxo, conforto 
e extravagância 

à altura 
de uma estrela 

Com uma decoração 
glamorosa, o W Hollywood 

oferece comodidade 
e diversas atenções aos 
hóspedes. Dentro e fora 
do hotel, vai sentir-se no 
mundo das celebridades, 
com o Passeio da Fama 

mesmo em frente 
à porta principal



Brilhe como uma estrela. É 
este o desafi o do W Hollywood 
para quem aceita passar uma 
noite neste boutique hotel 
de luxo, situado em frente do 
célebre Passeio da Fama e 
com vista para o emblemático 
letreiro de Hollywood. Além 
da localização privilegiada, os 
interiores do W e as suas ofertas 
são pensados para que todos 
os hóspedes se sintam o centro 
das atenções. Modernos, gla-
morosos e confortáveis, os 
quartos e as suites (batizados 
com nomes sugestivos, como 

Marvellous, Spectacular, Fabu-
lous e Wonderful) oferecem 
todas as comodidades para 
quem pretende relaxar e dormir 
com os anjos mas também para 
quem planeia fazer a festa até 
ao amanhecer. Afi nal, está na 
cidade dos sonhos e (quase) 
tudo será permitido. Tendo essa 
premissa como lema, o hotel 
criou o serviço “Whatever/
Whenever”, que possibilita 
que todos os caprichos dos 
hóspedes sejam satisfeitos. 
Assim, esteja à vontade para 
pedir queijo grelhado às duas 

da manhã ou para explorar 
a região de Hollywood de 
helicóptero! Outros espaços e 
serviços do hotel são também 
muito atrativos: descontraia-se 
no deck, experimentando um 
delicioso cocktail ou usufruindo 
da piscina, ou atreva-se a mu-
dar de penteado no arrojado 
Blo Dry Bar. O centro de fi tness 
está aberto durante 24 horas, 
para poder recarregar as ener-
gias do corpo e da mente. 
Aqui os animais também não 
fi cam à porta e serão tratados 
com muita comodidade, já que 

o hotel disponibiliza camas 
com a assinatura W para os 
companheiros de quatro patas. 
Um verdadeiro luxo!
Preços: Quartos a partir de 
€285 (mais taxas), por noite, 
para duas pessoas.
Como ir: Voos de Lisboa para 
Los Angeles a partir de €900, 
com uma escala, pela US Air-
ways. A viagem do aeroporto 
internacional de Los Angeles 
até ao hotel demora aproxima-
damente 45 minutos.
Informações: http://www.
whollywoodhotel.com

guia de viagem



HERMÈS. PRIMAVERA/VERÃO 2014

A elegância do estilo safari chic

moda
fotos Reuters



Christophe Lemaire, diretor criativo da Hermès, apostou num estilo de inspiração safari chic para a coleção 
primavera/verão 2014. Um look minimalista e muito luxuoso, marcado por cores e referências tropicais, 

numa paleta em que o branco e os tons terra dominam, com apontamentos de verde-garrafa e azul-petróleo. 
Elegante e feminina, assim é a mulher Hermès!



beleza

RETARDE O 
ENVELHECIMENTO
Porque as imperfeições 
também surgem em 
zonas sensíveis como 
o contorno dos olhos, 
Depiderm White 
Contorno de Olhos, 
da Uriage, é um cuidado 
inovador antipapos 
e antiolheiras, 
que suaviza os primeiros 
sinais de envelhecimento 
e ilumina o olhar. 
Com uma textura 
em gel-creme ligeira, 
fresca e oil free, 
este cuidado 
sem perfume ilumina 
e uniformiza a pele 
do contorno ocular.
15 ml, €17,60.

RESPIRE E REJUVENESÇA
Uma carência em oxigénio 
desacelera o metabolismo, 
o que pode contribuir 
para o processo 
de envelhecimento. 
Com Skin Therapy, 
a Lancaster oferece 
uma “lufada de oxigénio” 
a todos os tipos de pele 
com falta de energia 
e uma ação efi caz 
contra os primeiros sinais 
da idade. Respire 
e rejuvenesça! €55

PELE ADULTA SEM ACNE
A Estée Lauder apresenta uma solução 

antiborbulhas adequada para a pele adulta 
– o novo Clear Difference. 

Muito efi caz e de rápida 
atuação, Clear Difference 

é um sistema que inclui 
os novos Clear Difference 

Advanced Blemish 
Sérum e Clear Difference 

Targeted Blemish 
Treatment, que reduzem 

as borbulhas e cuidam 
da pele de forma 

localizada. €65 

TEZ ILUMINADA
A Yves Saint Laurent aplica toda a sua 

experiência em tratamento no tema cor 
e cria o seu novo e revolucionário 
CC Crème Forever Light Creator. 
Uma fórmula inteligente que une 

efeitos, corrigindo imperfeições
e atuando instantaneamente na 

tonalidade da pele, a qual irradia 
uma nova luz, dia após dia. Num só 
gesto, neutraliza todos os tipos de 

irregularidades da pele, permitindo que 
a luz domine sem limites. €64PELE MAIS JOVEM

Graças à sua experiência de 20 anos na criação 
de avançados tratamentos anti-idade, a Sensilis 
apresenta Idyllic: um tratamento global 
excecional que conjuga a inovação cosmética 
mais vanguardista com os ingredientes mais 
exclusivos e uma sensorialidade sublime 
num produto único, que envolve a pele 
em conforto e renovada juventude. 
50 ml, €129.

Pele fresca 
durante 24 horas

Ao longo do dia, a beleza da pele 
perde frescura. Em causa: uma má 

repartição da água pelas diferentes 
zonas do rosto. Quando o 

desequilíbrio se instala, certas zonas 
desidratam: surgem estrias 

de desidratação, a pele fi ca baça 
e menos preenchida. A solução está 
no primeiro creme ligeiro hidratante 

da Vichy, que reparte 
a água de uma forma 

dinâmica em todas 
as zonas do rosto, 

para preservar a frescura 
da sua beleza. A pele 

fi ca repleta de água e a 
tez, fresca e luminosa. 

As estrias 
de desidratação

 são alisadas.





agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

“Tomorrow Morning – Um 
Novo Dia” 
LISBOA

Em “Tomorrow Morning”, o 
novo musical do Casino Lisboa, 
dois casais estão separados 
pelo tempo: João e Catarina, 
à beira dos 40 anos, estão a 
divorciar-se. Jonny e Kati, perto 
dos 30, vão casar-se. A prota-
gonista, Wanda Stuart, surge 
acompanhada por Mário 
Redondo, Sissi Martins e Rúben 
Madureira. Até 29 de junho. 
Bilhetes entre €15 e €18. 

“AgitÁgueda” 
ÁGUEDA

A 8ª edição do “AgitÁgueda“, 
que acontece de 5 a 27 de junho 
na cidade de Águeda, oferece 
23 dias de uma programação 
variada para as noites de verão 
junto ao rio. Ala dos Namorados 
e Convidados, Marta Ren, 
Os Azeitonas, Inner Circle, a 
banda de Braga Mundo Cão e 
Dengaz, um dos mais recentes
fenómenos, são alguns dos 
nomes já confi rmados para o 
cartaz deste evento. A entrada 
é livre. Mais informações em 
www.cm-agueda.com.   

“A Cinderela” 
SINTRA

De 1 de junho a 28 de setem-
bro, a Quinta da Regaleira, em 

“O Chef” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 29 DE MAIO 
Carl Casper (Jon Favreau) decide, 
impulsivamente, despedir-se da 
função de chef de um conceitua-
do restaurante de Los Angeles 
por se recusar a abdicar da sua 
liberdade criativa – condição 
imposta pelo dono do restau-
rante (Dustin Hoffman). É então 
que acaba por ir parar a Miami, 
onde, com a sua ex-mulher (Sofi a 

“Os Filhos da 
Costa do Sol – A 
Nova Geração” 
Manuel Arouca
GRADIVA

O autor dá conti-
nuidade às perso-
nagens da louca 

geração dos anos 70 do seu pri-
meiro livro, num novo romance 
que traça um perturbante retrato 
de uma sociedade que voltou 
a ser poderosa e infl uente, a par 
do confronto de gerações e de 
uma grande história de amor. 
Onde estão agora, quem são, 
como vivem e o que sonham 
os seus fi lhos são as perguntas 
às quais o escritor responde.  

“Os Amigos 
do Dino” 
Andrea Pau
BOOKSMILE 
O Dino, o Re-
guilas e os seus 
amigos vão fazer 
as crianças viajar 

no tempo, estimulando a sua 
imaginação. Numa Pré-História 
muito, mas muito, distante, 
que nunca ninguém conheceu, 
dinossauros e homens parti-
lhavam a mesma terra. Mas não 
era fácil! Os dinossauros, que 
já ali viviam há algum tempo, 
não viam com bons olhos os 
habitantes mais recentes: os 
trogloditas dos humanos! 

“One 
Direction 
– O Livro” 
Sarah Delmege 
e Calvin 
Aurand 
PLANETA

Fotos nunca antes vistas e 
entrevistas exclusivas são algu-
mas das surpresas do livro que 
está cheio de novidades sobre o 
último ano da banda mais famo-
sa do momento. Os fãs da ban-
da britânica podem fi car a saber 
mais sobre os cinco rapazes de 
Londres: o estilo de cada um, 
os gostos, os segredos e como 
passam os dias durante as 
digressões.      

Sintra, vai ser o palco da peça 
“A Cinderela“, uma história 
com princesas, príncipes e 
fadas. Horários: sábados 
às 17h, domingos às 11h e às 
17h, e sextas, de julho e agosto,
às 17h. Disponível durante a
semana para escolas e grupos 
organizados. Bilhetes: €7. 
Para maiores de 3 anos. 
Informações e reservas: 
tels. 219 106 650 e 1820 
e em www.ticketline.pt

Pharrell Williams 
LISBOA

O Meo Arena recebe, no dia 3 de 
outubro, o cantor e autor da 
música do momento, “Happy“. 
Pharrell Williams vem a Portugal 
com a “The Dear Girl Tour“  
apresentar o seu novo disco, 
“Girl“, composto para o fi lme 
“Gru“. No concerto, o cantor 
promete uma atmosfera des-

contraída e muito animada, 
com os êxitos que fazem vibrar 
pessoas de todo o mundo. 
Bilhetes entre €37, rampa 
e balcão 2, e €55, balcão 1. 
www.blueticket.pt.   

Vergara), o seu fi lho (Emjay An-
thony) e o seu amigo Martin (John 
Leguizamo), arrisca tudo para 
abrir um novo negócio de restau-
ração: uma roulotte de venda 
de comida. Carl faz-se assim 
à estrada de volta às suas 
raízes, para tentar reacender 
a sua paixão pela cozinha e o 
entusiasmo pela vida. 

“Matraquilhos” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 29 DE MAIO

Amadeu é um adolescente popu-
lar que joga matraquilhos como 
um campeão. Tem uma vida fan-
tástica e duas grandes paixões: 
os matraquilhos e Laurita. Mas 
um dia tudo muda quando Ama-
deu tem de voltar a enfrentar o 

seu mais temível rival, El Macho, 
desta vez num jogo de futebol 
a sério. El Macho está decidido
a vencer Amadeu e a tirar-lhe 
tudo aquilo que ele ama: a vila 
onde vive, o bar onde trabalha, 
a sua mesa de matraquilhos e 
o coração de Laura. Com as 
vozes de Ana Guiomar, Diogo 
Valsassina e Nuno Gomes, na 
versão portuguesa.  



sabor lux
fotos Tiago Frazão

A cozinha de Vasco Aragão

Pintada Recheada com Foie Gras 
e Arroz de Açafrão

Crepes com Queijo Chèvre e Ananás Regado com Mel

INGREDIENTES:
(para 4 pessoas)

• 4 peitos de pintada
•  4 fatias de fígado 

de ganso congeladas
• 1 cálice de conhaque
• Passas q.b.
• Azeite virgem q.b.
• Sal, pimenta e alho q.b.
• Arroz de açafrão q.b.
• Flores comestíveis

INGREDIENTES:
(para 4 pessoas)

• 4 crepes grandes
• 1 queijo chèvre
• 1 ananás pequeno
• 1 frasco de mel
• 50 g de nozes picadas

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Recheie os peitos de pintada 
com o fígado de ganso ainda 
congelado e tempere com sal, 
pimenta e alhos esmagados. 
Regue com um cálice de 
conhaque e deixe marinar 
durante duas horas. Coloque 

os peitos de pintada num prato 
de ir ao forno e junte a marinada. 
Regue com azeite virgem e leve 
ao forno pré-aquecido a 180 ºC
durante 20 minutos. Sirva com 
arroz de açafrão e passas, e 
decore com fl ores comestíveis.

Corte o queijo em fatias 
com meio centímetro de 
espessura. Coloque dentro 
de cada crepe duas rodelas 
de queijo e dobre-o. Coloque 
os crepes num prato que vá ao 

forno. Descasque o ananás, 
corte-o em pedaços e junte 
aos crepes. Regue com mel 
e leve a forno médio durante 
cinco minutos. Sirva quente 
com nozes picadas.





 

shopping

VER AS HORAS 
COM DIVERSÃO

Produzidos 
na Suíça, 

os relógios Flik 
Flak, os primeiros 

a converter o 
conceito de ver as 
horas em diversão 
e entretenimento,

acompanham 
as crianças 

de todo o mundo 
desde 1987. 

A pensar no Dia 
da Criança, foram 

lançados dois 
novos modelos: 

Batman in the 
Darkness, em tons 
de azul, e Doutora 

Brinquedos 
da Disney, 

com fl ores, riscas 
divertidas 

e as personagens 
da série animada. 

PVP recomendado: 
€36 o de rapaz, 

e €35 o de rapariga.

LINHA EXTRALEVE
A Samsonite apresenta 
a nova linha Engenero, 
com as malas de policarbonato
mais leves de sempre. 
O design desta linha constitui 
um grande passo à frente 
no que toca à leveza das malas 
de viagem. Está disponível 
em cinco cores metalizadas 
de efeito mate: Cielo Blue, 
Dark Red, Green, Silver e Black, 
conseguido graças 
à incorporação de partículas 
de metal especiais.

SEMPRE A HORAS 
Neutral, composta por três relógios 
multifunções com indicação de mês 
e horas e a precisão do movimento 
suíço, é a nova linha da One. 
Dois modelos de preto intenso, 
um com caixa e bracelete de aço 
ionizado preto e outro com bracelete 
de silicone, e um terceiro que combina 
o preto do bisel com mostrador 
e bracelete de silicone azul-marinho. 
A partir de €129. 

PARA AS MINNIES
Para esta primavera/
verão, a MO oferece 

um vasto leque de peças 
confortáveis e muito 

coloridas para os mais 
pequenos. As personagens 

da Disney, como 
a Minnie, estampadas 

nas t-shirts fazem 
as delícias das meninas 

mais vaidosas e coquettes. 
À venda nas lojas MO 

em todo o País. 
€6,99

MODELOS COM CORES VIBRANTES 
As marcas Vogue Eyewear, Ray-Ban 
e Dolce & Gabbana, representadas 

pelo Grupo Luxottica, apresentam vários 
modelos de óculos de sol e graduados 

como sugestão para o Dia Mundial 
da Criança. Com formato pilot ou olho de 
gato, numa paleta de cores vibrantes que 

vão fazer as delícias dos mais pequenos 
e tornar esta data ainda mais especial.  

SIMPLES E INTUITIVO 
Graças à tecnologia digital, 

o intercomunicador Harmony Classic, 
da Tigex, garante o melhor som, com 
qualidade de transmissão e receção, 

sem interferências. Pode ser facilmente 
transportado para todo o lado, 

até uma distância de 300 metros. 
A utilização é simples e intuitiva, 

com dois sistemas de alerta, som e leds.
 PVP recomendado, €63,26.

PARA USAR O ANO INTEIRO 
A linha Segreta Punta Aperta, 
da IBICI, com meias e collants
de biqueira aberta, pode ser usada 
durante todo o ano. De malha 
de rede, com biqueira aberta, 
as meias e os collants desta linha 
são compostos por 77% de nylon 
e 23% de elastano, garantindo 
um ajuste perfeito ao corpo. 
Meias, €13,95; collants: €28,95. 



MINIQUEIJINHOS 
Para oferecer um grande dia 
aos “minis” lá de casa, mime-os 
com Mini Babybel, o pequeno queijo 
que as crianças adoram! 
Saborosos, nutritivos e fáceis de abrir, 
estes queijinhos satisfazem até os 
“príncipes” e as “princesas” mais 
exigentes, ao mesmo tempo 
que são nutricionalmente ricos. 
Produzidos com 98% de leite, 
são ricos em cálcio, proteínas 
e vitamina B12, mantendo 
um sabor suave e uma textura 
amanteigada. A partir de €1,99, 
embalagem de seis unidades.

“ONE CHILD, ONE WORLD”
Como acontece 

todos os anos, 
a Girandola 

celebra o Dia Mundial 
da Criança, a 1 de junho, 

da melhor maneira. 
Este ano, a marca de roupa 

infantil criou a t-shirt 
“One Child, One World”, 

para que os mais pequenos 
possam exibir a importância 
que têm. À venda nas lojas

 Girandola. €9,90

ELEGÂNCIA DE OURO E DIAMANTES 
A Gucci Jewelry lançou versões preciosas da gama 
Diamantissima, com um trio de peças de ouro branco de 18 
quilates, adornadas por diamantes. 
O novo conjunto, constituído 
por brincos pendentes, colar e anel, 
introduz um tamanho mais pequeno 
na gama. Preço sob consulta.

LIMONADAS DE FRUTA 
Dando continuidade ao seu 
carácter inovador e irreverente,
a marca B! volta a surpreender,
com o lançamento de uma gama 
de limonadas de fruta, 
as B!monadas. Trata-se uma 
alternativa saudável de baixas 
calorias, sem corantes nem 
conservantes, e com farripas 
de limão que conferem 
uma maior naturalidade. 
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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: 3 de Espadas, 
que signifi ca Amizade, Equilíbrio.
Amor: É prioritário que não faça 
tantas exigências ao seu par.
Saúde: Evite ingerir gorduras 
e consulte um especialista em 
cardiologia.
Dinheiro: Organize melhor as 
suas tarefas, isso poderá contribuir 
para a sua evolução profi ssional.
Pensamento Positivo: Os bons 
amigos ajudam-nos a manter o 
equilíbrio.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: Rainha de 
Copas, que significa Amiga 
Sincera.
Amor: Dedique mais tempo 
aos amigos. Organize um jantar 
de convívio e aproveite para 
apresentar o seu par ao grupo.
Saúde: Tenha mais cuidado com 
a sua linha.
Dinheiro: Com empenho e 
dedicação alcançará o sucesso.
Pensamento Positivo: Passo mais 
tempo com os meus amigos.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: O Cavaleiro de 
Espadas, que signifi ca Guerreiro,
Cuidado.
Amor: Prepare-se para algumas 
exigências por parte do seu par.
Saúde: Escolha bem os alimentos
que benefi ciam a sua saúde.
Dinheiro: Recorra à ajuda dos 
seus colegas para desenvolver 
projetos.
Pensamento Positivo: Estou 
preparado para todos os desafi os 
da vida.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: A Lua, que
signifi ca Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que uma 
mudança inesperada afete 
a sua relação. 
Saúde: Cultive no seu coração 
a paz e a serenidade.
Dinheiro: Cuidado! Não gaste 
além do que é estritamente 
necessário.
Pensamento Positivo: Sou 
muito prudente para evitar falsas 
ilusões.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: Valete de 
Paus, que signifi ca Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: A sua vida social está muito 
animada. Vai conhecer alguém 
especial.
Saúde: Contenha-se nos excessos.
Dinheiro: Um amigo vai pedir-lhe
apoio fi nanceiro. Ajude-o, pois 
amanhã poderá ser você a precisar 
de alguém que o ajude.
Pensamento Positivo: Eu sou o 
meu melhor amigo!

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: Rainha de 
Paus, que signifi ca Poder Material 
e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Resolva todas as diver-
gências conjugais através de uma 
conversa franca.
Saúde: Tente descansar mais.
Dinheiro: Acredite na competência
das pessoas que trabalham 
consigo.
Pensamento Positivo: Procuro 
ser bom, justo e carinhoso todos 
os dias. 

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 7 de Ouros, 
que signifi ca Trabalho.
Amor: Uma discussão com a pessoa 
amada poderá desiludi-lo.
Saúde: Dedique-se a atividades 
que lhe dão prazer, pois contribui-
rão para o seu bem-estar.
Dinheiro: Desempenhe as suas 
tarefas profissionais o melhor 
possível.
Pensamento Positivo: O sucesso 
conquista-se pelo empenho e pelo 
esforço.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: O Eremita, que 
signifi ca Procura, Solidão.
Amor: Poderá sentir-se perdido, 
com problemas existenciais. Ouça 
a voz da sua intuição.
Saúde: Dedique-se a práticas de 
relaxamento, como meditação e 
ioga, que farão bem à sua saúde.
Dinheiro: Prepare-se para desen-
volver novos projetos.
Pensamento Positivo: As respostas 
de que preciso estão no meu 
coração.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Mágico, que 
signifi ca Habilidade.
Amor: Encontra-se muito confi ante 
e, por isso, conseguirá alcançar 
o equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Atenção, o seu sistema 
nervoso está fragilizado.
Dinheiro: Aposte na projeção 
profi ssional e poderá alcançar os 
seus objetivos, mas tenha atenção 
para não gastar mais do que deve.
Pensamento Positivo: Faço o que 
devo para ter o que quero.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: O Papa, que 
signifi ca Sabedoria.
Amor: Esteja recetivo ao amor, 
pois ele acontece quando menos 
se espera.
Saúde: Tente dormir o máximo 
de horas possível.
Dinheiro: O seu bom desempenho 
a nível profi ssional poderá ajudá-lo 
a atingir o cargo de liderança que 
tanto deseja.
Pensamento Positivo: A minha 
intuição é a mais sábia conselheira.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: O Imperador, 
que signifi ca Concretização.
Amor: A sua ansiedade poderá 
levar a algumas discussões. 
Mantenha a calma e esteja aberto 
ao diálogo.
Saúde: Aprenda a relaxar e a 
andar mais descontraído.
Dinheiro: Estabeleça objetivos 
e siga-os à risca.
Pensamento Positivo: Tenho 
o poder de concretizar os meus 
sonhos.

JORGE GABRIEL
Como nativo do signo de Gémeos, Jorge Gabriel é 
um comunicador nato. Aprecia a variedade na sua vida, 
evitando sempre a rotina e procurando novos desafi os.
É curioso por natureza e muito conversador, sendo 
capaz de passar horas a fi o a trocar ideias sobre futebol 
ou qualquer outro assunto que o apaixone. 

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Rei de Paus, que 
signifi ca Força, Coragem e Justiça.
Amor: Lembre-se de que os 
desentendimentos só poderão 
ser resolvidos através do diálogo.
Saúde: Dores de garganta poderão
incomodá-lo.
Dinheiro: Tenha uma atitude 
confiante no desempenho da 
sua atividade profi ssional.
Pensamento Positivo: Tenho a 
força necessária para fazer justiça 
na minha vida.
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