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MARIA RUEFF, em conversa 
franca com a Lux, fala da 

relação cúmplice com a fi lha 
e diz-se uma mulher “serena”

A atriz estreia-se na TVI 
numa telenovela, “Mulheres”, 

onde dá a conhecer o lado 
mais dramático do seu trabalho

“Cresci a ver a Disney e 
acho sempre que vem lá 
um príncipe encantado, 
mas também, se calhar, 

não fui a princesa 
que idealizaram„

Maria Rueff diz estar numa fase iluminada, o que se pode 
comprovar pelas fotos. A atriz que, após o Conservatório, 

foi “descoberta” por Herman José num café-concerto, 
tem feito comédia nos últimos 20 anos. Abraça agora 

um novo desafi o com a personagem Margarida



A
companhando o gesticular das 
mãos, Maria Rueff, de 42 anos, vai 
respondendo prontamente. Nas 
perguntas sobre o seu lado profi s-
sional, encadeia as frases sem 

parar. “Já são muitos anos nisto”, afi rma. 
Tenta, porém, resguardar o seu lado mais 
privado, sobretudo no que toca a rela-
ções anteriores, garantindo estar “muito 
resolvida” nesse campo. A sua última re-
lação conhecida do público foi com Bruno 
Nogueira. Durante a entrevista, é visível o seu  
entusiasmo quando o tema é Laura, a sua 
filha, de 10 anos, fruto da relação com 
o também ator José Pedro Vasconcelos. 
Os olhos brilham e até o seu tom de voz 
ganha novo ânimo quando a descreve: 
“Uma das coisas de que mais me orgulho 
na vida é de ter uma filha alegre”, diz. 
Com ela aprendeu a “balizar a importância 
das coisas”. “Comecei a pensar: ‘Ó Maria, 
é só uma peça de teatro, se calhar podes 
falhar’.” Assim pensa também em relação à te-

lenovela “Mulheres”, da TVI, a sua estreia neste 
formato, na qual interpreta Margarida, uma 
mulher traída, que se desleixou fi sicamente, 
devido à entrega aos fi lhos e ao marido.
Lux – Ao contrário da sua personagem, 
a Maria Rueff tem vindo a apurar um look 
mais feminino… 
Maria Rueff – A culpa é do meu amigo Dino 
Alves [risos]. A partir do programa “Estado de 
Graça” tive de me mostrar “à civil”, na parte 
do stand-up. O Dino conseguiu pegar num 
lado meu mais tímido (onde tinha muito 
pouca autoestima, pois estava habituada 
a que o meu corpo servisse bonecos) e 
valorizar a minha imagem. Criou em mim o 
prazer de, às vezes, estar mais airosa. 
Lux – Sente-se mais confi ante quando está 
arranjada?
M.R. – Sinto, e a Laura também puxa por 
esse lado. É muito bonita, muito feminina! 
E diz-me muitas vezes para me arranjar. 
Eu, quando era mais nova, era uma balda. 
Sempre fui. E é a minha verdadeira alma. 

Eu não sou nem nunca serei coquette. 
Lux – E a nível artístico, tem hoje mais 
autoestima?
M.R. – Tenho… Se bem que eu gosto mais do 
que faço do que de mim própria, e quando 
estreio uma coisa tenho exatamente os mesmos 
nervos que tive na primeira peça. Cada vez a 
expectativa em relação a nós é maior. Abracei 
uma arte por amor à arte. Mas, como mulher, 
tenho mais autoestima devido à minha 
evolução de vida. Aos 40 anos serenei, 
tenho uma fi lha maravilhosa, consegui ver 
o meu trabalho reconhecido... Não posso pedir 
mais ao Universo. 
Lux – Porquê aos 40?
M.R. – Sempre fui uma mulher inquieta, à pro-
cura das coisas, que nunca fi cava satisfeita com 
o que fazia. O que me fazia trabalhar sem parar. 
E, a partir do momento em que fui mãe, come-
cei a balizar a importância real das coisas. Tam-
bém calhou sofrer com algumas mortes que 
foram difíceis de ultrapassar. Não ter os meus 
pais cá, ver um irmão desaparecer muito novo,

A atriz diz que tem a preocupação de ajudar a fi lha a procurar a sua individualidade, para diminuir o peso que os apelidos 
dos pais possam ter. “Ela tem muito orgulho em nós, mas é engraçado que não usa o facto de ser nossa fi lha, o que é bonito”

 “Aos 40 anos serenei, tenho uma fi lha maravilhosa, consegui ver 
o meu trabalho reconhecido... Não posso pedir mais ao Universo„



quando tinha 54 anos… Portanto, a minha vida 
mudou, de facto, o paradigma do que é 
importante. E, embora ame imenso aquilo que 
faço, a minha fi lha é o centro da minha vida. 
Lux – Ou seja, a serenidade tem a ver com 
a maternidade?
M.R. – Tem a ver com isso, sim. Mesmo que a 
novela corra mal, caramba… Tive 20 anos de 
coisas a correrem-me muito bem. Portanto, 
paciência. Já não vou para casa a sofrer com as 
críticas, porque olho para os olhos da Laura e 
penso: “Isto é que importa!” Eu não sou nar-
císica. Punha muito a arte no centro da minha 
vida, e a Laura foi também para esse centro. 
Lux – Como é que pauta a educação dela?
M.R. – Porque tive uma matriarca, uma mulher 
especialíssima, que quis fazer de nós grandes 
seres humanos e que me deu valores que eu 
estimo, tornei-me perfeccionista e quero passar
isso à Laura. Às vezes, se calhar, sou exigente 
demais. Por outro lado, sei que também me 
deparo com outro problema da educação, que 
é a roleta russa. Se ela amanhã conhece o ami-
go errado, se vai à festa errada… Mas cá estarei 
para aguentar todas as ondas que o mar trouxer.
Lux – Que tipo de relação têm?
M.R. – Eu nasci fora de tempo. A minha mãe era 
uma senhora mais velha… Éramos muito cúm-
plices, mas sempre tive noção de que aquela era 
a minha mãe. E acho isso certo. Eu sou a mãe 
dela. Não sou a melhor amiga para falar de 
namorados. Claro que ela pode desabafar, mas 
acho que é útil que tenha o seu espaço. Outra 
coisa que me preocupa imenso é o cunho de ser 
fi lha de pessoas conhecidas. Por isso, tentamos 
protegê-la. Ela não aparece, porque não tem de 
viver com isso. Mas nem sempre foi fácil gerir. 
Imagine o que é ir a uma estreia de teatro e eu
pedir para não a fotografarem. Para uma criança 
vai parecer que a mãe não quer ser fotografada
com ela. É duro. Mas, como é uma miúda esper-
ta e inteligente, foi percebendo que era para a 
proteger. Ainda que, por vezes, seja difícil parti-
lhar-nos com o público. Se tiver pessoas à volta 
sempre a pedirem-me para tirar fotos, às tantas 
ela tem uma atitude de: “A mãe é minha!” Mas,
tirando isso, sempre lidou bem. É uma criança
felicíssima, muito saudável. Ter uma fi lha alegre 
e equilibrada é das coisas de que mais me 
orgulho na vida.  
Lux – Sendo fi lha de dois atores virados 
para a comédia, a Laura herdou essa veia?
M.R. – Ela tem, de facto, sentido de humor. 
É óbvio que ser-se habituado, em família, desde
pequenino, a olhar para as coisas com uma certa
ironia também ajuda a ginasticar isso. Mas 
o lado cómico dela é mais parecido com o 

Apesar do sofrimento inerente ao fi m 
das suas relações mais longas, 

com José Pedro Vasconcelos e Bruno 
Nogueira, Maria Rueff diz que continua 

a acreditar no príncipe encantado 

 “[Numa relação], 
atiro-me de cabeça 

e nem penso se é para 
a vida ou não, porque 

estou tão apaixonada...„



do Zé Pedro. É histriónica. Ela é o sol, é um
furacão. Eu era o oposto disso. Ainda hoje sou 
tímida. Só consigo expor-me em personagem 
ou com amigos. 
Lux – Falava há pouco na forma como as 
mortes na família a mudaram. Qual é a sua 
relação com a morte?
M.R. – As primeiras mortes são duríssimas. Além
disso, a minha mãe morreu quando a Laura esta-
va a fazer 1 ano de vida. Portanto, isso para mim
foi demolidor. Mas é um crescimento: aceitar. 
E eu não tenho medo da morte, tenho medo do 
percurso até acabarmos. Uma das coisas que a 
morte me fez foi perceber que não devemos 
deixar nada por dizer às pessoas que importam. 
Ou seja, ter as minhas pastinhas arrumadas. 
Lux – Tem dito tudo o que lhe apetece?
M.R. – Tudo, tudo.
Lux – O que é que mais lhe custou dizer?
M.R. – Isso são coisas muito íntimas. Mas sabe 
que não é mesmo nada fácil. É uma escalada 
dura… O País está muito duro. E até nem é 
tanto o dizer, é mais: “Olha, tu ali magoaste-me, 
mas se calhar também não sabias fazer melhor. 
Desculpa se te magoei, mas também ainda 
não sabia fazer melhor.”
Lux – Ser mais tolerante?
M.R. – Esse é talvez o meu grande pecado: 
sou, de facto, muito exigente. Porque tive 
uma mãe muito exigente, depois um mestre 
[Herman José]. Mas eu sou, primeiro, muito 
exigente comigo. Portanto, é natural que
espere que os outros também se deem a cem 
por cento, porque eu entrego-me a cem por 
cento. Mesmo na relação com os meus colegas 
de trabalho, sempre nos tratámos bem. 
Nunca nos magoámos.
Lux – O respeito é a base?
M.R. – O respeito e a admiração… Orgulho-me
de ter amigos que não desiludi e que não 
me desiludiram. Os brasileiros têm um ditado 
que diz que a felicidade é privilégio de burro. 
E quando se é lúcido, pelo menos, não se 
pode ser muito feliz. 
Lux – Agora vai interpretar uma personagem
infeliz. Como é que encarou o convite da TVI?
M.R. – Foi um desafi o muito gostoso, porque 
posso pôr a trabalhar outros músculos, e poder 
fazer uma personagem dramática passados 
20 anos, tentar surpreender as pessoas, é 
muito bom. Porque o que me interessa na 
vida é desafi ar-me.
Lux – Teme que esta quebra de registo possa 
desiludir alguns fãs seus da comédia?
M.R. – Por isso é que eu também sou hones-
tíssima. Eu estou a experimentar fazer isto. 
Se calhar, não estarei tão ágil como outros 
colegas, mas as pessoas que estavam à 
espera de não se convencer, fi caram imedia-
tamente convencidas, o que é muito bom. 
Se bem que a comédia será sempre a minha 
principal casa, porque é um dom com que 
se nasce.

 A atriz diz que Laura puxou 
ao lado mais extrovertido 
do pai. Mas já percebeu 

que ela também tem uma 
faceta de pudor muito 

parecida com a sua. 
“Não sou nada de decotes, 
de minissaias... Fui educada 
por uma pessoa mais velha 

e tenho esse lado de pudor”, 
explicou

 “A minha fi lha 
tem sentido 

de humor. É o sol, 
é um furacão. 

Eu era o oposto. 
Ainda hoje 
sou tímida„



Lux – Sente que nasceu com esse dom…
M.R. – Sinto… Porque fazer rir o outro é quase 
como quando nos apaixonamos. Não se 
explica. É quase uma coisa química. 
Lux – Esta nova personagem tem uma carga 
pouco cómica e muito dramática…
M.R. – A Margarida é uma mulher comum a 
muitas mulheres portuguesas, infelizmente. 
Esquecem-se de si próprias para criar os fi lhos 
e amar e quase serem uma espécie de mães 
para os maridos. E há um dia em que estão 
desleixadas fi sicamente, porque não têm 
tempo nem dinheiro para se tratarem, e o 
marido troca-as sem dó nem piedade por 
uma rapariga com tudo nos trinques. Mas 
o grave não é isso, o grave é ainda culparem 
a mulher, acusando-a de se ter desleixado… 
Isto é comum em todas as classes sociais. 
Se calhar, as mais altas disfarçam e continuam 
em casamentos de mentira.
Lux – Seria capaz de manter um casamento 
de mentira? 
M.R. – Jamais! Uma das coisas que aprendi 
e de que me orgulho muito é de não ter zona 
nenhuma de mentira na minha vida. Juro-lhe 
que é um grande alívio. Metade da infelicidade 
das pessoas todas hoje em dia é que vivem 
solidões acompanhadas. Mentem, vivem farsas. 
Claro que as solidões são duras, mas dorme-se 
melhor [risos]. Já viu se um ator tivesse de 
representar também em casa…
Lux – Mas, então, é uma personagem muito 
diferente de si?
M.R. – De mim? Não… Todos nós já fomos 
deixados ou deixámos… Todos nós passámos 
pelo espetro da dor ao longo da vida. Já tenho
42 anos, com algumas separações. Já tive 
de me reinventar emocionalmente. Temos de 
perceber que a partir de uma certa idade o 
corpo começa a trair-nos. E se não tivermos 
a preocupação ao longo da vida de nos 
trabalharmos interiormente, é uma chatice 
porque depois a carcaça morre mesmo. 
Lux – Que mazelas é que as separações 
lhe deixaram?
M.R. – Não vou falar sobre isso. Não me 
deixaram nenhuma, porque senão não estaria 
aqui a falar consigo. Consegui ultrapassar tudo. 
Uma separação é sempre uma coisa dura. 
Mas faz parte do crescimento. Tenho pena… 
Porque cresci a ver a Disney e acho sempre 
que vem lá um príncipe encantado, mas eu 
também, se calhar, não fui a princesa que 
eles idealizaram. 
Lux – Ainda acredita no príncipe encantado?
M.R. – Infelizmente. Sou uma estúpida [risos].
Lux – E quando entra numa relação acha 
que é para a vida? Atira-se de cabeça?
M.R. – Atiro-me de cabeça e nem penso 
se é para a vida ou não. Porque estou tão 
apaixonada… Aí sou muito emotiva.
Lux – Isso acontece-lhe facilmente?
M.R. – Não! Também sou exigente. Eu não tive 

A atriz marcou com personagens como Idália, na saga “Nelo e Idália”, 
e Zé Manel taxista, boneco que neste momento recuperou para um programa 

na Antena 3 sobre o Mundial 2014 com Luís Franco Bastos

 “Todos nós já fomos deixados ou deixámos. 
Já tenho 42 anos, com algumas separações. 
Já tive de me reinventar emocionalmente„



texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com) 
 fotos Artur Lourenço  produção Marina Garnel  cabelo e maquilhagem 

Natasha Chirmanova  agradecimentos Aldo, Dino Alves, Espaço B, 
Stefanel e Restaurante Pharmacia

muitos amores. Todos os que tive foram por 
pessoas especiais. Não tenho nada um tipo de
homem, alto, baixo… Foram pessoas dife-
rentes. Talvez tivessem em comum o sentido 
de humor, a inteligência e a sensibilidade. 
Lux – Ficou sempre a admirar as pessoas 
com quem já viveu um amor…
M.R. – Eu tenho uma relação muito resolvida 
com todas as pessoas com quem estive. 
Não é bem admirar. Não tenho especial 
admiração por fi ns nem por mortes. Preferia
ser uma menina que não passou por nada 
e continuar encantada. 
Lux – E está apaixonada neste momento?
M.R. – Posso dizer-lhe, até porque tenho uma 
fi lha pequena que lerá isto, que a primeira 
pessoa que saberia se eu tenho um amor 
ou não seria ela. E só depois de ela aceitar, 
de concordar, é que seria uma coisa pública. 
Lux – Ver, por exemplo, que os seus “ex” 
refi zeram a sua vida no campo amoroso 
mexe consigo de alguma forma?
M.R. – Não! De todo. Até lhe digo mais… tenho 
uma relação maravilhosa com a Mariana, 
que é a madrasta da Laura. Eu só acabo as 
coisas quando é, realmente, o fi m. Porque
sou uma lutadora. E quando é o fim é 
porque não há mais nada a acrescentar. 
E depois fi co muito contente que as pessoas
sejam felizes. E vou dizer-lhe outra coisa… 
Esse ainda é um preconceito que existe 
em Portugal. Porque uma mulher sozinha  
pode ser muito feliz, até mais feliz do que 
acompanhada. Refazer a vida não quer dizer 
refazer a vida com outra pessoa. Ou seja, 
eu, o Bruno e o Zé Pedro refizemos os 
três a nossa vida, quer sozinhos quer 
acompanhados. 
Lux – A Maria diz que hoje em dia as pessoas 
não veem as coisas, apenas olham. O que 
é que gostaria de ter visto e não viu?
M.R. – Se calhar, passaram-me outros amores, 
amizades… Porque quando estou numa relação 
não sou muito de olhar para outras coisas 
que passam. Mas tudo o que me aconteceu
acho que foi por ter olhado e ter agarrado 
aquela oportunidade. Sou muito atenta. Mas 
admito que, nas fases em que estou solteira 
possa não ter visto outras coisas que estavam 
à frente dos meus olhos. ■

“Em relação ao formato 
novela? Não tenho 

preconceitos. Tudo é digno, 
desde que a entrega 
seja digna. Mas não 

entraria num reality show”, 
partilhou, afi rmando que se 
orgulha de nunca ter vivido 

na mentira em qualquer 
campo da sua vida

 “Quando estou numa 
relação, não sou de olhar 
[à volta]. Quando solteira 
admito que possa não ter 
visto coisas que estavam 
à frente dos meus olhos„



MARTA MANTERO foi a anfi triã 
de um fi nal de tarde descontraído, 
na sua loja de decoração, vizinha 
do restaurante Museu do Arroz

Cocktail hippie chic marca 
reabertura da Rice na Comporta

À esquerda, Marta Mantero com Pequenina Rodrigues, e Anna Westerlund 
e Pedro Lima com o fi lho, Max, de 4 anos. Em baixo, Cristina Jorge 
de Carvalho e Luísa Perestrelo, Cathrine Austad, e Marta Mantero 



À esquerda, Isabel Jorge 
de Carvalho. À direita, 

Zé Duarte Lobo de 
Vasconcelos, Pedro Almeida 

e Mónica Bettencourt. 
Em baixo, Xana Nunes 

com Tó Ricciardi, e Carlos 
e Lara Beirão da Veiga

“Para mim,
 é um verdadeiro 

privilégio 
ter aqui a Rice„ 

Marta Mantero

A
loja de decoração 
de Marta Mantero, 
na Comporta, tem 
tudo a ver com o es-
pírito hippie chic que, 

atualmente, ali se vive. Foi, aliás, 
a forte ligação que tem à Com-
porta que levou a designer de 
interiores a abrir há dois anos 
aquele espaço, que funciona de 
junho a setembro e onde predo-
minam as peças de autor. No co-
cktail de reabertura da Rice, não 
faltaram elogios às peças “fantás-
ticas” que Marta, a anfi triã, tem 
na sua loja. “Adoro a Comporta! 
Venho para cá desde pequena. 
Para mim, é um verdadeiro privi-
légio ter aqui a Rice”, revelou a 



designer, que divide o seu tempo 
entre Lisboa e Grândola. Fascina-
da com aquele espaço “mágico”, 
Anna Westerlund confessou-se 
“verdadeiramente orgulhosa” 
por ter as suas peças expostas, 
pela primeira vez, na Rice: “Gosto 
muito do trabalho da Marta”, 
elogiou a artista, que criou algu-
mas peças de propósito para ali, 

“com cores mais fortes, a evocar 
o verão”. Habituée daquela zona 
“há 27 anos”, Pequenina Rodri-
gues recordou a Comporta de 
antigamente: “Era mais sel-
vagem, tinha menos gente. 
Andávamos descalças e de 
pareo de manhã à noite”, 
contou a decoradora. ■

texto Susana Monteiro  fotos Ricardo Santos

Em cima, Marta Mantero com Dora Garcia 
e Francisco Frazão, e Luís Saldanha com Simona Lucci. 

À esquerda, Rita Dargent, e Paula Trigo da Roza

“Antigamente, a Comporta era mais 
selvagem, tinha menos gente„ 

Pequenina Rodrigues



A atriz, de 28 anos, e o empresário, de 27, vivem 
uma relação discreta há cerca de dois meses

 O casal passou um fi nal de tarde na praia, 
onde se mostrou cúmplice e descontraído

JESSICA ATHAYDE e FRANCISCO 
REBELO DE ANDRADE namoram 

na Prainha, no Algarve

Ao lado,  Jessica Athayde na apresentação de uma linha de maquilhagem 
d´O Boticário. A atriz e Francisco Rebelo de Andrade começaram por ser 

amigos, tendo-se conhecido na adolescência

F
oi na Prainha, no Algarve, que a 
Lux encontrou Jessica Athayde 
e Francisco Rebelo de Andrade 
num fi nal de tarde com amigos. 
O casal, que vive uma relação 

discreta desde o início de maio, mostrou-se
muito descontraído e próximo, deixando 
evidente uma crescente cumplicidade. 
Embora a atriz, de 28 anos, e o empresário, 
de 27, só tenham passado a ser mais 
do que amigos há relativamente pouco 
tempo, a verdade é que os dois já são 

velhos conhecidos. Jessica e Francisco 
pertencem ao mesmo círculo de amizade 
desde a adolescência e, após terminarem 
os seus anteriores relacionamentos, foram-
-se aproximando pouco a pouco. Agora, 
parecem estar a viver um romance cada 
vez mais tranquilo e sólido, partilhando os 
seus sentimentos com os amigos mais 
próximos. Recorde-se que ambos já pro-
tagonizaram namoros muito mediáticos. 
A atriz foi namorada de João Manzarra, 
do qual se separou no início do ano. 



Por seu lado, o último romance tornado 
público do empresário, fi lho da jornalista
Inês Serra Lopes, foi com a manequim 
Joana Freitas. Contactado pela Lux, 
Francisco Rebelo de Andrade não quis falar 
sobre a sua vida pessoal. Também Jessica
Athayde, que atualmente integra o elen-
co da telenovela da TVI “Mulheres”, 
fez questão de explicar que não comenta 
assuntos da sua vida íntima. ■

Muito reservados relativamente 
à sua vida pessoal, Jessica Athayde 

e Francisco Rebelo de Andrade 
não surgem na companhia 

um do outro em eventos sociais

Ambos já viveram 
romances 

muito mediáticos

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.iol.pt) 
fotos Tiago Frazão, Arquivo Lux e D.R.



T
rês anos e oito meses depois de se ter 
mudado para o Brasil, Gonçalo Diniz 
está de regresso ao seu país. E com uma 

novidade: está solteiro. O ator, de 42 anos, viveu 
um romance com a publicitária brasileira Juliana 
Shikama desde 2010, o qual terminou antes 
de viajar para Portugal. Na apresentação da 
próxima telenovela da SIC, “Mar Salgado”, 
Gonçalo Diniz preferiu não falar sobre o fi nal 
do relacionamento, mas garantiu estar de 
bem com a vida: “O meu coração está sempre 
feliz… Só vou dizer uma coisa para fechar este
assunto: estou solteiro.” Concentrado no novo 
projeto profi ssional, o ator tem-se aplicado no 
estudo da sua personagem, o peixeiro Joni 
Loureiro. “Tenho trabalhado, não faço outra 
coisa! Tenho ido para a praia para ficar 
bronzeado, vou para o ginásio, e para as 
lotas fazer pesquisa. Tenho estado nos barcos 
de amigos pescadores e vou para o mar às três 
e quatro da manhã para entender um pouco 
aquela fi losofi a”, revelou. Muito feliz com a 
chegada de Gonçalo Diniz fi cou a sua mãe, 
que chegou a visitar o fi lho no Brasil: “A minha 
mãe está aos pulos! Está toda feliz com o fi lho 
aqui ao lado a toda a hora.” ■

GONÇALO DINIZ 
regressa a Portugal 
após separação da 

publicitária brasileira 
JULIANA SHIKAMA 

 “O meu 
coração está 
sempre feliz„

 O ator prepara-se 
para interpretar um 

peixeiro na telenovela 
da SIC “Mar Salgado” 

 Gonçalo Diniz e Juliana Shikama 
conheceram-se no Brasil, 

através de um amigo em comum. 
Começaram a namorar em 2010 

e em 2012 visitaram Portugal juntos

foto Arquivo Lux



A
presença de José Fidalgo 
na apresentação da tele-
novela “Mar Salgado”, 

da SIC, permitiu ao ator 
esclarecer a polémica em volta 
do nascimento da fi lha, Maria, 
notícia dada em primeira mão 
pela Lux. O bebé, de 2 meses, 
nasceu no Algarve e é fruto de 
uma relação com uma empre-
sária moçambicana, que entre-
tanto voltou para o seu país. 
“Não escondi nada. Simples-
mente, não tenho de justifi car 
o que faço. Pelas minhas atitu-
des e consequências, respon-
do a mim próprio e às pessoas 
que estão à minha volta.” Foi 
assim que o ator reagiu a uma 
comparação entre a vida real 
e a fi cção, já que se prepara 
para interpretar, na novela, 
precisamente o papel de pai 
de uma filha secreta: “Esta 
personagem teve atitudes más 
e tem de assumir as responsa-
bilidades. Não assumiu, e agora 
vai ter de acarretar com as 
consequências. A questão está 

em lidar com o facto de essa 
menina representar um erro 
dele, de representar memó-
rias que ele quer esquecer mas 
que tem de assumir, com 
o tempo. É um conjunto 
de consequências que ele 
vai atravessar, e que irão 
fazer dele um bom ou um 
mau homem. A existência da 
menina é uma lembrança cons-
tante dos erros que cometeu.” 
É desta forma que José Fidalgo 
apresenta Gonçalo Queiroz, 
a sua personagem em “Mar 
Salgado”, um gestor que es-
conde a existência da filha 
Carlota, interpretada por Inês 
Aguiar. Questionado sobre 
alguma coincidência entre a 
realidade e a ficção, o ator 
foi perentório: “Posso respon-
der a isso com toda a clareza: 
foi a maior coincidência que 
alguma vez experimentei. 
Sobre o resto, não vou fa-
lar da minha vida privada”, 
concluiu. ■

JOSÉ FIDALGO fala pela primeira 
vez sobre a fi lha, Maria, 

de 2 meses, cujo nascimento 
a Lux noticiou em primeira mão

“Não escondi nada. 
Simplesmente, 
não tenho de 

justifi car o que faço„

José Fidalgo, de 34 anos, é também pai de Lourenço, 
de 4, fruto do seu casamento com Fernanda de Oliveira, 

de quem se separou no verão do ano passado

foto Artur Lourenço

 O ator vai interpretar o papel 
de pai de uma fi lha secreta, 
em “Mar Salgado”, na SIC



Em cima, Ricardo Pereira, 
Sofi a Sá da Bandeira 

com João Baião, 
e Margarida Vila-Nova. 

À esquerda, Júlia Pinheiro 
com João Pedro Lopes, 

e Ângelo Rodrigues

R 
icardo Pereira trocou 
o Brasil por Portugal 
para interpretar um 
dos protagonistas 
da nova telenovela 

da SIC e não podia estar mais 
feliz: “Já tinha muitas saudades. 
Estou há muitos anos fora do 
país e sinto que, quando volto, 
as pessoas estão mais velhas, e 
isso preocupa-me um bocado. 
Sinto-me sortudo por trabalhar 
na minha área e numa das 

 “Mar Salgado”, a nova 
novela da SIC, traz de 
volta a Portugal atores 

queridos do público

 “Já tinha muitas saudades. 
Este regresso vai servir 

para mimar a minha gente„ 

Ricardo Pereira



Em cima, Luís Marques, 
Gabriela Sobral e Ricardo Pereira, 

diretor da TV Globo Portugal, 
e Ricardo Carriço. À esquerda, 

Miguel Damião e Débora Monteiro. 
À direita, Bárbara Norton de Matos. 

Em baixo, Custódia Gallego

 “Um dos motivos 
por que quis voltar 

à SIC foi exatamente 
para fazer novela. 

Estou muito 
entusiasmado„ 

João Baião



À esquerda, António Cordeiro, 
Rosa do Canto e João Ricardo. 
À direita, Sandra Barata Belo e 
Marco Costa. Em baixo, Maria 
João Abreu, Joaquim Horta 
e Maria João Pinho com Inês 

Aguiar, e Joana Santos 

maiores televisões do mundo, 
mas o avô fica mais velho, 
algumas pessoas desaparecem, 
os primos crescem e acabo por 
não acompanhar isso tudo. Este 
regresso também vai servir para 
mimar essas pessoas, que são 
a minha gente e a minha raiz”, 
disse o ator na apresentação 
da novela, que decorreu no 
Myriad Sana Hotel, em Lisboa. 
Margarida Vila-Nova deixou 
Macau para protagonizar “Mar 
Salgado”, mas garante que não 
veio para fi car: “Sempre fui uma 
mulher de desafi os. Perante 
esta proposta, era irrecusável 
o regresso a Portugal por uma 
temporada.” Do outro lado do 
mundo ainda estão os fi lhos da 
atriz, Martim e Dinis, e o mari-

do, Ivo Ferreira: “As novas tec-
nologias aproximam-nos, e isto 
será sempre uma questão tem-
porária, estaremos todos juntos 
em breve. Só é possível estar 
aqui porque tenho o apoio da 
minha família.” Conciliar profi s-
são e vida pessoal pode ser um 
desafi o, mas esse é o segredo 
para a atriz se sentir realizada: 
“Nunca senti que tinha saído 
de Portugal, mas também não 
sinto que viva em Macau. Tenho 
duas casas. Acredito que, para 
estar completa, tenho de estar 
feliz em todos os campos: tenho 
de ser uma boa atriz, uma boa 
empresária, uma boa mãe, uma 
boa mulher...”. ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço

 “Perante 
esta proposta, 
era irrecusável 

o regresso 
a Portugal„ 

Margarida Vila-Nova



saúde

“Se está a pensar em viajar a nível internacional, 
especialmente para África, para as Américas Central 
e do Sul ou para o Sudeste Asiático, não se esqueça 
de incluir a consulta do viajante no seu planeamento, 
quatro a oito semanas antes da viagem„

D
.R

.

Hélder Aguiar
Médico especialista 
em Medicina Geral e Familiar
Serviço de Medicina Tropical 
e do Viajante, Hospital 
da Lapa (Porto)

VIAGENS INTERNACIONAIS E RISCOS PARA A SAÚDE
Nunca se viajou tanto a nível internacional 
como nos dias de hoje. Estas viagens, fonte 
de extraordinárias experiências e recordações, 
podem, no entanto, pôr em causa o nosso 
habitual estado de saúde. Felizmente, na sua 
maioria, os problemas causados pelas viagens 
internacionais podem ser prevenidos. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda, a todos os indivíduos que 
pretendam viajar, aconselhamento para 
proteger a saúde e minimizar os riscos de 
doença. Se está a pensar em viajar a nível 
internacional, especialmente para África, 
para as Américas Central e do Sul ou para o 
Sudeste Asiático, não se esqueça de incluir 
a consulta do viajante no seu planeamento, 
quatro a oito semanas antes da viagem. 
Descrevo de seguida os principais riscos a 
ter em conta.

ÁGUA E ALIMENTOS
Em muitas zonas do mundo (África, América 
do Sul, Ásia e Europa de Leste), os cuidados 
com a água e os alimentos são fundamen-
tais para reduzir o risco de doenças como a 
hepatite A, a febre tifoide, a cólera ou outras 
diarreias infeciosas. As seguintes medidas 
são recomendadas: 
• A água de consumo (incluindo lavagem dos 
dentes) deve ser engarrafada e descapsulada 
à sua vista;
• Não aceite gelo nas bebidas;
• Não consuma fruta com casca, saladas cruas, 
produtos lácteos não pasteurizados, e carnes, 
peixes ou mariscos crus ou mal passados.
Apesar dos cuidados, muitas vezes, não é 
possível evitar a diarreia do viajante. Nesta 
situação, deverá ingerir líquidos açucarados 

em quantidade abundante, devendo ter 
em especial atenção as crianças e os idosos. 
Nos casos de diarreia com sangue ou pus, 
deverá recorrer a assistência médica.

PICADAS DE MOSQUITOS
Em algumas partes do mundo (África, América 
do Sul, Ásia), os insetos podem transmitir 
doenças potencialmente fatais, como a malária
e a dengue. O risco pode ser reduzido com as
seguintes medidas:
• Use, sempre que possível, roupa comprida
e calçado fechado. Dê preferência a roupa
clara.
• Utilize repelentes de insetos nas áreas des-
cobertas do corpo, especialmente ao fi m do 
dia (hora de maior atividade dos mosquitos),
contendo DEET, IR3535 ou picaridina.
• Se o alojamento não tiver ar condiciona-
do a funcionar, cubra a cama com uma rede  
mosquiteira; se possível, adquira uma im-
pregnada com permetrina.
Não poderia deixar de destacar, neste grupo, a 
malária ou paludismo. É uma doença frequen-
te, transmitida pela picada do mosquito Ano-
pheles, e fatal se não for levada a sério: basta 
dizer que causa a morte a mais de 500 mil
pessoas anualmente em todo o mundo. 
Ainda não existe vacina, mas temos à dis-
posição medicação preventiva, que pode 
ser recomendada por períodos limitados. 
É importante que a cumpra rigorosamente.
No entanto, nunca deve desvalorizar as 
medidas de proteção contra as picadas de 
mosquitos. Se viajar para uma zona de malária, 
qualquer febre surgida após o sétimo dia de 
permanência (inclusive) é malária até prova 
em contrário e tem de ser excluída. Uma 
regra que salva vidas: se tiver febre, não deixe 

passar um dia que seja, vá logo fazer o teste de 
diagnóstico da malária. Se for diagnosticada 
e tratada logo de início, difi cilmente a doença 
trará problemas.

OUTROS RISCOS A NÃO ESQUECER
• Tenha sempre em mente o risco de doenças 
sexualmente transmissíveis (como o HIV/sida, a 
hepatite B ou a sífi lis). Mesmo que não planeie 
ter relações sexuais, é muito importante estar 
preparado.
• Evitar o contacto com águas paradas, fonte 
potencial de vários parasitas.
• Se planear atividades de campismo ou 
em fl oresta, deverá, diariamente, conferir a 
presença de carraças alojadas na pele 
(sobretudo, na região dos tornozelos, na nuca 
e na região dorsal).
• Se viajar em altitude, saiba que transições 
súbitas do nível do mar para níveis elevados 
(sobretudo, para mais de 2750 metros) 
aumentam o risco de doença súbita e fa-
tal. Aconselhe-se na consulta do viajante.

FARMÁCIA PESSOAL
Além do repelente de insetos e do protetor 
solar, não se esqueça de levar a sua medicação
habitual. Normalmente, é aconselhável ter um 
analgésico, um antidiarreico e uma pomada
anti-histamínica para a pele (picadas). Se viaja 
com crianças, deverá levar sais de reidratação 
oral, para gerir situações de diarreia ou 
vómitos. 
Viajar é extraordinário, mas não ignore os riscos. 
Viaje informado. Regresse com saúde! 

SERVIÇO DE MEDICINA TROPICAL 
E DO VIAJANTE, HOSPITAL DA LAPA – PORTO

www.hospitaldalapa.pt



citações

“Se eu fosse Seguro fi cava calado até às eleições. É que 
perante as ‘propostas’ de Costa basta o silêncio, para perceber 
o vazio. Já dizia o outro, todos calados parecem poetas”
Diogo Agostinho in Expresso

“Respirar futebol 24 horas por dia não é saudável, 
é mau para a cabeça, e é bom para o poder, todos 
os poderes. Recordem-se, muito circo quando não há pão”
José Pacheco Pereira in Sábado

“Tenho uma vantagem: não tenho um partido a dizer-me 
‘eh pá, substitua aquele diretor municipal por um do nosso 
partido’.”
Rui Moreira in Visão

“Estamos todos condenados a assistir, até outubro, 
a múltiplos remakes 
de ‘O Sexto Sentido’, 
com [António José] Seguro 
no papel de Bruce Willis: está 
morto e nunca mais descobre”
João Miguel Tavares in Público

“Para se enriquecer 
em Portugal não é 
preciso faro empresarial, 
inteligência ou trabalho. 
Basta conhecer alguém 
no governo ou nos partidos”
Maria Filomena Mónica in Expresso 

“Dizem que fui uma 
marioneta nas mãos 
dos jogadores do Barcelona 
e isso magoa-me”
Vicente del Bosque in canal Cuatro

“Não me identifi co 
com o programa”
Bárbara Guimarães, sobre “Poder do Amor”, 
que apresenta na SIC, in Correio da Manhã

“António Costa disse há dias 
que estava preocupado com 
o que o país pensava do PS. 
Espanta-me que não esteja 
preocupadíssimo com o que 
o PS pensa do PS”
Maria João Avillez in Observador

“Portugal perdeu com a 
Alemanha. Empatou com os 
Estados Unidos. E nunca ganhou uma única vez. Não faz mal. 
Portugal não foi ao Mundial de 2014. O ano de 2014 
não existiu. (…) [Portugal] não estava lá. Havia fantasmas 
que lá estavam – mas estiveram pouco e jogaram mal”
Miguel Esteves Cardoso in Público

“Não saí [do país] porque não era o momento certo. 
Pagavam-me cinco ou seis vezes mais do que recebo agora. 
Hoje, desconto 55 por cento daquilo que ganho. 
Mais de metade desse dinheiro, não sei para onde vai”
Jorge Jesus in colóquio sobre futebol em Angola

“Muitas vezes, estou numa praia e posto a foto da praia onde 
estive no dia anterior, para evitar que estejam a seguir-me”
Cláudia Vieira in Notícias TV 

“O único motivo de esperança é o facto de, segundo creio, 
estarem agora reunidas condições para passar a haver 
menos notícias acerca de desemprego – mas apenas 
porque os jornalistas começam também a ser despedidos 
em massa e, por isso, dentro de pouco tempo, 
passará a haver menos notícias acerca de quase tudo.”
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Para os letrados de esquerda, o futebol é um vício 
anestesiante, tão perigoso para o povo como a religião. 
Para os de direita, é o consolo dos analfabetos e da classe 
trabalhadora. Mas, e se o futebol português tivesse 

o nível da política portuguesa? 
Em vez de Ronaldo, teríamos 
Passos Coelho (são parecidos: 
um engana defesas, o outro 
engana eleitores). No lugar 
de Nani, haveria Seguro 
(um agarra-se à bola, 
o outro agarra-se ao partido).”
Pedro Marta Santos in Sábado 

“O único banco que não 
pediu ajuda ao Estado 
parece que também 
enganou o Estado”
Henrique Monteiro, sobre o BES, in Expresso 

“O meu pai deixou a minha mãe 
e fui educado pelos meus avós. 
Não foi fácil para mim 
e tornou-me desconfi ado 
em relação às partidas 
que a vida nos pode pregar”
Pierce Brosnan in Revista/Expresso

“Levar trabalho para casa, 
elas podem, mas têm de deixar 
o útero no cofre da fi rma”
Ferreira Fernandes, sobre as empresas que obrigam 
funcionárias a assinar contratos que as impedem 
de engravidar, in Diário de Notícias

“[António] Costa teve a arte 
e o engenho de se vender 
como vencedor antes ainda 
de se chatear com as agruras 
de ser candidato. E quando 

se decidiu a sê-lo, tinha toda a intelligentsia nacional 
a arfar por ele. Chapeau.”
Pedro Norton in Visão

“A sua versão tem pouca sustentação”, 
Cláudia Pina, juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, dirigindo-se a Duarte Lima

“Portugal já era um país de capitalistas sem capital. 
E de capitães da indústria sem indústria. 
Agora é também um país de banqueiros sem banco”
Ricardo Costa in Expresso

“Estaria a mentir se dissesse 
que esperava uma vitória 

de Portugal sobre a Alemanha. 
(...) Os EUA mereciam 
ter ganho a Portugal„

José Mourinho in Yahoo! Sports



BONS EXEMPLOS REAIS

O BOSQUE DE CEDROS
Em 1939, o diplomata japonês Chiune 
Sugihara, que ocupava um posto na Lituânia 
durante uma das épocas mais terríveis da 
humanidade, salvou milhares de judeus 
polacos da ameaça nazi, concedendo-lhes 
vistos de saída. 
O seu ato de heroísmo foi uma obscura nota 
de rodapé na história da guerra, até que 
os sobreviventes salvos por Sugihara 
resolveram contar a sua história: a sua 
coragem e a sua grandeza começaram a ser 
celebradas, chamando a atenção dos meios 
de comunicação e inspirando alguns autores 
a escrever livros que o descreviam como 
o “Schindler japonês”. 
Entretanto, o Governo israelita estava 
a reunir os nomes dos salvadores, para os 
recompensar pelos seus esforços. Uma 
das formas como o Estado judeu tentava 
reconhecer a sua dívida para com esses 
heróis consistia em plantar árvores em sua 
homenagem. Quando a bravura de Sugihara 
foi revelada, as autoridades israelitas 
planearam, como era costume, plantar um 
bosque de cerejeiras – árvore tradicional 
do Japão – em sua memória. 
De repente, numa decisão invulgar, 
a ordem foi revogada. Decidiram que, 
em comparação com a bravura de Sugihara, 
as cerejeiras eram um símbolo insufi ciente, 
e optaram por um bosque de cedros, mais 
vigoroso e de conotações mais sagradas, 
por sido usado no Primeiro Templo. 

E depois de as árvores já estarem plantadas, 
as autoridades descobriram que “Sugihara”, 
em japonês, pode ser escrito como... bosque 
de cedros.

O CAMINHO QUE LEVA AO CÉU
Quando perguntaram ao abade António 
se o caminho do sacrifício levava ao céu, 
este respondeu:
– Existem dois caminhos de sacrifício. 
O primeiro é o do homem que mortifi ca 
a carne e faz penitência porque acha que 
estamos condenados. O homem que o 
segue sente-se culpado e julga-se indigno 
de viver feliz. 
O segundo caminho é percorrido por aquele 
que, embora sabendo que o mundo não 
é tão perfeito como desejamos, reza, faz 
penitência e oferece o seu tempo e o seu 
trabalho para melhorar o ambiente em seu 
redor. Então, ele entende que a palavra 
‘sacrifício’ vem de ‘sacro ofício’, o ofício 
sagrado. Neste caso, a Presença Divina 
ajuda-o durante todo o tempo, e ele 
consegue resultados no Céu.

O CASULO
O grande escritor grego Nikos Kazantzakis 
(“Zorba, o Grego”) conta que, quando era 
criança, reparou num casulo preso a uma 
árvore, onde uma borboleta se preparava para
nascer. Esperou algum tempo, mas, como 
estava a demorar muito, resolveu aquecer 
o casulo com o seu hálito; a borboleta acabou 
por sair, mas as suas asas ainda estavam 
presas, e morreu pouco depois.

“Era necessária uma paciente maturação 
feita pelo sol, e eu não soube esperar”, 
diz Kazantzakis. “Aquele pequeno cadáver 
é, até hoje, um dos maiores pesos que tenho 
na consciência, mas foi ele que me fez 
entender o que é um verdadeiro pecado 
mortal: forçar as grandes leis do Universo. 
É preciso paciência, aguardar a hora certa 
e seguir com confi ança o ritmo que Deus 
escolheu para a nossa vida.”

O EMPREGADO INTELIGENTE
À época numa base aérea em África, o 
escritor Saint-Exupéry fez uma coleta junto 
dos seus amigos, pois um empregado 
marroquino queria voltar à sua cidade 
natal. Conseguiu juntar mil francos.
Um dos pilotos transportou o empregado 
até Casablanca e voltou para contar o 
que aconteceu: 
– Assim que chegou, foi jantar ao melhor 
restaurante, distribuiu generosas gorjetas, 
pagou bebidas a todos, comprou bonecas 
para as crianças da sua aldeia. Aquele 
homem não tinha o menor sentido de 
economia.
– Pelo contrário – respondeu Saint-Exupéry. 
– Ele sabia que o melhor investimento do 
mundo são as pessoas. Gastando dessa
maneira, conseguiu ganhar de novo o respeito
dos seus conterrâneos, que acabarão por 
lhe dar emprego. Afi nal de contas, só um 
vencedor pode ser tão generoso.

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“É preciso paciência, aguardar a hora certa 
e seguir com confi ança o ritmo que Deus escolheu 
para a nossa vida„



A atriz 
e o marido 
são pais de 

RIVER ISAAC, 
de 5 meses

Na 
véspera do 
casamento, 

DANIELA 
RUAH e 

DAVID PAUL 
OLSEN 
juntam 
famílias 

num 
jantar em 
Cascais

 À esquerda, a alegria 
de Daniela Ruah e de David 
Paul Olsen com River Isaac, 

o fi lho de ambos, 
à chegada ao restaurante 
Monte Mar, em Cascais

U
m dia antes da data 
marcada para o seu 
casamento, Daniela
Ruah e David Paul 
Olsen juntaram a 

família de ambos os lados e 
passaram um agradável fi m 
de tarde no restaurante Monte 
Mar, em Cascais, não muito lon-
ge do Farol Design Hotel, onde
teve lugar a cerimónia, a 19
de junho. Bem-disposta e ra-
diante, a atriz mostrou-se sim-
pática até para os fotógrafos,
que tentaram a todo o custo



acompanhar a passagem 
dos atores pelo nosso país. 
Juntamente com o noivo e com 
o fi lho, River Isaac, de 5 meses,
Daniela desfrutou da véspera 
do casamento na presença de 
vários familiares, como o seu 
colega de elenco e cunhado 
Eric Christian Olsen e a mulher
dele, Sarah Wright, pais de um 
rapaz de quase 1 ano, Wyatt 

Oliver. Para a família de David,
a união do casal foi também um 
pretexto para visitar Portugal,
e Daniela fez questão de lhes 
dar a conhecer o que de melhor
existe no seu país. Por isso, 
escolheu um menu exclusiva-
mente português para servir 
no copo de água. “Vamos ter 
uma cataplana gigante, temos 
um prato de bacalhau, bifi nhos, 

arroz de pato…”, desvendou a 
atriz aos jornalistas, durante a 
última edição do Rock in Rio. 
A história pessoal de Daniela 
Ruah, de 30 anos, presta-se a
guião de um fi lme romântico: a 
atriz portuguesa, a fazer furor na 
série norte-americana “Investi-
gação Criminal: Los Angeles”, 
forma com Eric Christian Olsen, 
de 37 anos, uma espécie de par 

romântico no pequeno ecrã. 
Todavia, foi pelo irmão mais ve-
lho de Eric, David, de 38 anos, 
duplo de profi ssão, que, na vida 
real, haveria de se apaixonar. 
Ao fi m de três anos de vida em 
comum, o casal ofi cializou a re-
lação em Portugal, à beira-mar, 
com toda a família reunida. ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)  
fotos Tiago Frazão

 À esquerda, o cunhado de Daniela, 
o ator Eric Christian Olsen, com o fi lho, 
Wyatt Oliver, e a mulher, a atriz Sarah 

Wright. Em cima e em baixo, os noivos, 
inseparáveis do fi lho, na véspera 

do grande dia

 Daniela Ruah era o espelho da felicidade ao lado do futuro marido 
e do fi lho, um dia antes do seu casamento em Cascais



A atriz e o duplo 
norte-americano 

disseram o sim num 
hotel em Cascais

 O romântico 
casamento 
de DANIELA 

RUAH e DAVID 
PAUL OLSEN 

À esquerda, Daniela Ruah com o pai, Carlos Ruah. Em cima, o noivo, David 
Paul Olsen, e o pai da atriz. Em baixo, o padrasto de Daniela, Moisés 
Broder (à esquerda na foto), e a mãe da atriz, Catarina Korn Broder



Em cima, 
José Eduardo Moniz 

e Manuela 
Moura Guedes. 

À direita, Daniela 
Ruah e o marido 
num momento 

de carinho 
durante a cerimónia 

de casamento

 A atriz usou 
um vestido 

cai-cai 
da estilista 
espanhola 
Rosa Clará

P
ara que o dia do seu 
casamento fosse per-
feito, Daniela Ruah 
fechou o Farol De-
sign Hotel, em Cas-

cais, onde fi caram hospedados 
muitos dos convidados que 
viajaram dos Estados Unidos. 
O aparato era muito, à entra-
da do local, rodeado por fortes 
medidas de segurança. O noi-
vo, o duplo David Paul Olsen, 
saiu para acenar aos fotógrafos, 
mas rapidamente voltou a 
entrar, desculpando-se: “Agora 
tenho de ir casar!” Carlos Ruah, 
pai da atriz, partilhou com os 
jornalistas o seu estado de 
alma. “Estou muito emocio-
nado. A Daniela está ótima! Es-
tou mais nervoso do que ela!”, 
afi rmou. Às 18h em ponto, 
Daniela Ruah entrou de braço 



 “Estou muito 
emocionado. 

A Daniela 
está ótima! Estou 

mais nervoso 
do que ela!„ 

Carlos Ruah, pai da atriz

Em cima, Vera Kolodzig, Benedita Pereira, Henrique Cymerman e Elsa Gervásio. 
Em baixo, o local onde se realizou o casamento, ao ar livre e com vista para o mar

dado com o pai na tenda mon-
tada para o enlace, onde já a 
esperava o noivo. A atriz usou 
um vestido cai-cai branco da 
estilista espanhola Rosa Clará. 
A cerimónia, realizada pelo seu 
próprio pai e pelo pai de David 
Paul Olsen, juntou as tradições 
judaica e luterana, na presença 
do fi lho do casal, River Isaac, de 
5 meses e meio. A atriz, de 30 
anos, e o duplo, de 37, tiveram 
seis padrinhos e seis madrinhas, 
e Daniela Ruah era o espelho 
vivo da felicidade. O copo de 
água decorreu no espaço Coco-
nuts, e na ementa não faltaram 
os pratos típicos portugueses. 
A atriz e o marido resolveram 
adiar a lua de mel até o fi lho 
ser mais crescido. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.
masemba.com) com Susana Monteiro  

fotos Ricardo Santos, Tiago Frazão e D.R.



A atriz e o duplo, que namoravam há três anos, 
protagonizaram momentos de grande ternura 

já depois de se tornarem marido e mulher

 A cerimónia, realizada 
pelos pais dos noivos, juntou 

as tradições judaica e luterana



S
em tiques de vede-
ta e com um charme 
irre sis tível, Eric Chris-
tian Olsen era um 
dos convidados mais 

aguardados no casamento do ir-
mão, David, com Daniela Ruah, 
no Farol Design Hotel, em Cas-
cais. Na véspera da cerimónia, e 
até no próprio dia, a estrela da 
série “Investigação Criminal: Los 
Angeles” passeou descontraida-
mente com a mulher, a atriz Sa-
rah Wright, e o fi lho de ambos, 

Wyatt Oliver, que fará 1 ano em 
agosto, pelas redondezas do lo-
cal onde fi caram hospedados. 
A menos de uma hora do 
casamento, Eric saiu do hotel 
em calções de banho, entrou no 
Villa Real Itália (onde se presu-
me que esteve alojado com a 
família), e regressou já prepa-
rado para a cerimónia, com um 
fato cinzento claro e sem gra-
vata. “Quero voltar a Portugal! 
A arquitetura é fantástica, a co-
mida maravilhosa e as pessoas 

são muito simpáticas”, disse, 
sorridente, aos jornalistas pre-
sentes, enquanto se dirigia em 
passo apressado para o local 
onde se realizou o casamento. 
Eric, de 37 anos, manteve sem-
pre uma grande cumplicidade 
com Daniela Ruah, e chegaram 
a circular na imprensa rumores 
de que os dois estariam a viver 
um romance. Só mais tarde se 
chegou à conclusão de que o 
namorado da atriz portuguesa 
era, afinal, o irmão do ator, 

David Paul Olsen, que desem-
penha o papel de duplo de 
Eric na série. Durante a visita a 
Portugal, o ator teve tempo de 
conhecer não só a beleza de 
Cascais mas também os prin-
cipais pontos de interesse tu-
rístico de Lisboa. Encantado 
com o país natal da cunhada, 
Eric Christian Olsen aproveitou 
da melhor forma estes dias de 
descanso em família. ■

Antes do casamento de David Paul Olsen com Daniela Ruah, o ator norte-americano, de 37 anos, 
a mulher e o fi lho passearam descontraidamente pelas redondezas do local onde fi caram hospedados

texto Susana Monteiro  
fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão

ERIC CHRISTIAN 
OLSEN encantado 

com Portugal

“As pessoas 
são muito 

simpáticas„

O ator esteve com 
o fi lho e a mulher, 
SARAH WRIGHT, 

no casamento do 
irmão com a colega 

Daniela Ruah



Enquanto se 
dirigia para o hotel 
onde decorreu o 

casamento do irmão, 
Eric abrandou o passo 

e elogiou Portugal 
aos jornalistas 

presentes 

“Quero 
voltar a 

Portugal! 
A arquitetura 
é fantástica 
e a comida 

maravilhosa„
Eric Christian 

Olsen



Primeira 
aparição 

pública de 
BÁRBARA 
TABORDA 

após 
separação 

de Rui 
Moreira

 “Estou 
resolvida, 

numa 
fase ótima. 
As coisas 
correm-

-me bem„ 

A relações públicas elogiou o novo espaço 
do designer Nuno Gama, no Príncipe Real, em Lisboa, 

a cuja inauguração levou um vestido da Max Mara

P
ouco mais de uma sema-
na depois de ter confi r-
mado estar separada de 

Rui Moreira, Bárbara Taborda 
retomou a sua agenda social e 
esteve presente na inauguração 
do espaço Maison Nuno Gama. 
Sobre o fi m da relação, disse: 
“Estou resolvidíssima! O que 
tinha para dizer, já disse. Estou 
fantástica, numa fase ótima. 
As coisas correm-me bem. Estou 
feliz!”, afirmou a relações 
públicas, cuja relação com o 
autarca do Porto durava des-
de o fi nal de 2012. Os dois já 
tinham namorado antes, mas 
chegaram, novamente, à 
conclusão de que a relação 
não estava a funcionar. Bárbara 

regressou, recentemente, de 
uma viagem de dez dias a Mal-
ta, onde festejou os seus 37 
anos: “Adoro viajar! É aquilo 
que mais prazer me dá fazer, e 
aproveito para fazer os meus ro-
teiros do ‘Be My Guest’, um ro-
teiro internacional. A minha via-
gem à Tailândia também já tinha 
servido para isso”, explicou, di-
zendo que tem conseguido con-
ciliar as suas ausências profi s-
sionais com a assistência à fi lha, 
Carlota: “Ou fi ca com os avós, 
que adoram, ou com o pai, que 
também me ajuda nesta ges-
tão de tempo. Ela até acha di-
vertido, porque fala comigo 
no Skype todos os dias.” ■

fotos João Cabral



look  inauguração maison nuno gama

fotos João Cabral

Pedro 
Granger

Isabelinha
Carvalho

Ana 
Borges

Sara Cascais e Francisco 
Norton de Matos

Nuno 
Gama

Marco Costa e
Vanessa Martins

Lili
Caneças

Iva Domingues e 
Ângelo Rodrigues

Ricardo 
Carriço

Raquel
Loureiro



S
eis meses depois do nas-
cimento de Raphaël, 
Charlotte Casiraghi 

e Gad Elmaleh decidiram 
batizar o filho numa cerimó-
nia íntima e discreta, longe 
dos holofotes da imprensa. 

A festa decorreu nos jardins do 
Palácio Grimaldi, no Mónaco, 
local onde tradicionalmen-
te são celebradas as come-
morações mais importantes 
da família. No batismo de 
Raphaël, estiveram presentes 

os familiares mais próximos de 
Charlotte e de Gad, como o fi lho 
mais velho do ator franco-mar-
roquino, Noé, de 13 anos, fruto 
de um anterior relacionamento. 
Recorde-se que a segunda fi lha 
da princesa Carolina e de Stefa-

no Casiraghi, de 27 anos, e Gad 
Elmaleh, de 43, conheceram-se 
em 2011, através de amigos em 
comum. Raphaël, que nasceu a 
17 de dezembro de 2013, é o 
primeiro fi lho do casal. ■

CHARLOTTE 
CASIRAGHI 

e GAD ELMALEH 
batizam RAPHAËL 

aos 6 meses

fotos Getty Images e Arquivo Lux

 Desde o nascimento de Raphaël, em dezembro passado, que Charlotte e Gad tentam protegê-lo ao máximo das objetivas 
dos fotógrafos. A primeira vez que se viu a cara do bebé foi quando o casal esteve de férias na Áustria, em março

A cerimónia discreta 
decorreu nos jardins 
do Palácio Grimaldi



“S 
e em vez de andar a fazer 
desenhos no cabelo jogas-
se mais é que era!” Muitos 
foram os comentários em tom 
jocoso durante o jogo entre 

Portugal e os EUA, no passado dia 22, nas 
redes sociais. Um dia depois, a imprensa 
britânica lançava a notícia de que Cristiano 
Ronaldo pretendia homenagear o pequeno 
Erik Cruz Ortiz, imitando a possível cicatriz 
da operação ao cérebro do bebé, de 10 me-
ses, que o craque se ofereceu para pagar, 
mas depressa Cristina Cruz, a mãe da criança, 
veio desmentir a notícia através do Facebook: 

“O meu fi lho ainda não foi operado. O Cristia-
no ofereceu-se para pagar a cirurgia quando 
tivesse de se submeter a ela, mas, por sorte, 
ainda não chegou esse dia.” Esclarecida a 
questão, percebeu-se que se tratava, apenas, 
de um penteado que pretendia ser ‘estiloso’. 
O craque do Real Madrid já tinha exibido 
desenhos semelhantes noutros jogos. Foi 
o caso de uma partida em 2011, na qual 
exibiu uns riscos que, segundo a sua dupla 
de cabeleireiros, Jose e Miguel Siero, sig-
nifi cava “a calma do guerreiro”. Desta vez, 
não foram responsáveis pela aparência do 
jogador, já que só o penteiam “quando 

 Mãe do bebé 
ERIK ORTIZ nega 

que riscas no cabelo 
do craque sejam 

homenagem 
à cicatriz do fi lho

No Mundial, 
jogadores criaram 
moda de desenhar 
os seus números 

na cabeça

O penteado 
de CRISTIANO 

RONALDO 
que, afi nal, 
pretendia 

apenas ser 
‘estiloso’

Cristiano Ronaldo, que segundo a 
última lista da Forbes, é o futebolista 

mais bem pago do mundo, tem 
contado com o apoio de Irina Shayk. 
O seu penteado no jogo com os EUA 
fez notícia como sendo homenagem 

ao pequeno Erik Ortiz, à direita



 A mãe de Erik Ortiz, em cima, 
desmentiu que o penteado estivesse 
ligado ao seu fi lho. Pode ser, apenas, 

a inscrição do seu número, o sete, 
como fez Nani, que é o dezassete

O penteado “artístico” 
do craque do Real 

Madrid deu origem a 
uma série de equívocos

ele está em Madrid”, esclareceram à Lux. 
O desenho, que até já foi comparado ao ‘Z’ 
de Zorro, pode muito bem ser um ‘7’ artís-
tico, já que tem sido moda no Mundial do 
Brasil os jogadores cortarem o cabelo para 
desenharem os seus números na cabeça. 
Foi o caso de um outro jogador do Gana, 
e de Nani: o atleta português fez duas 
estrelas com o número 17. Esta técnica de 
fazer desenhos na cabeça começou com o 
símbolo da Nike, no início dos anos 90, e tem 
tido cada vez mais adeptos. ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com) 
fotos Getty Images, Gtres on line, Lusa, Reuters e D.R.
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VENCE VOLTA À SUÍÇA 
PELA TERCEIRA VEZ 

CONSECUTIVA
O ciclista português saiu 
vitorioso, mais uma vez, 
da Volta à Suíça, depois 

de ganhar a nona e última 
etapa, que ligou Martigny 

a Saas-Fee. Este foi 
o primeiro triunfo de Rui 

Costa desde que veste 
a camisola “arco-íris”,
 símbolo de detentor 

do título mundial: 
“É uma sensação 

maravilhosa, estrear 
o arco-íris e logo com 
duas vitórias [na etapa 

e na geral]. Estou 
muito feliz. […] Ganhar 
uma vez é bom e duas 

vezes é excelente, 
mas ganhar três vezes 
consecutivas a Volta à 
Suíça é… fantástico”, 

escreveu o atleta 
no seu site ofi cial.

Cristina 
Ferreira
ANFITRIÃ DE COZINHA 
SAUDÁVEL
A apresentadora da TVI 
foi a anfi triã de uma 
degustação de receitas 
frescas de mozzarella, 
que decorreu no 
supermercado do 
El Corte Inglés de Lisboa.
Ao showcooking da 
Galbani, compareceram 
ainda outras fi guras 
públicas, como Pedro 
Teixeira, Isabel Silva e Ana 
Rita Clara, que apreciaram
vários pratos confecionados
por um chef. “É no verão 
que consigo ter uma 
alimentação mais saudável. 
Apetecem-me coisas frescas 
mas simples de preparar. 
Uma das saladas que 
mais faço é a de queijo 
mozzarella com tomate 
e manjericão”, 
pode ler-se no blog 
de Cristina Ferreira.

Michael Schumacher
FICHA MÉDICA 

ROUBADA DO HOSPITAL
De acordo com a assessoria de 

imprensa de Michael Schumacher, 
que esteve internado durante seis 

meses, a fi cha médica do piloto foi 
roubada do hospital de Grenoble 

e estão agora a tentar vendê-la. 
“Não podemos afi rmar se 

esses documentos são autênticos, 
mas os documentos foram roubados. 

O roubo foi denunciado. 
As autoridades encarregadas 

dos inquéritos 
foram 

acionadas”, 
lê-se no 

comunicado 
da porta-

-voz de 
Schumacher, 

Sabine Kehm. 
Segundo o 

jornal alemão 
Bild-Zeitung, 
o documento 

estará à 
venda por 

48 mil euros.
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Eros Ramazzotti 
e Marica 

Pellegrinelli
CASAMENTO AO FIM 

DE SETE ANOS DE UNIÃO
O cantor, de 50 anos, e a 

modelo, de 25, casaram-se 
numa cerimónia civil que 

decorreu a 6 de junho, mas só 
no dia 21 o casal decidiu celebrar 

com a família e os amigos, 
numa festa ao ar livre realizada 

no Piemonte, no norte de Itália. 
O vestido de noiva, da casa 
Valentino, estava adornado 

com a partitura da música 
“Due Mondi”, do cantor Lucio 

Battisti (falecido em 1998), que 
evoca recordações românticas 
ao casal. Eros e Marica já têm 
uma fi lha em comum, Raffaela 

Maria, de 2 anos. O cantor é 
também pai de Aurora, de 17, 

fruto de um casamento anterior.
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Melanie Griffi th
“APAGA” NOME DO EX-MARIDO COM MAQUILHAGEM
Depois de anunciar o divórcio de Antonio Banderas, ao fi m 
de 18 anos de relação, Melanie Griffi th mostra-se decidida 
a apagar todas as marcas que a ligam ao ator. No Festival 
de Cinema de Taormina, na Sicília, em Itália, a atriz 
surpreendeu por usar maquilhagem para esconder o nome 
do ex-marido na tatuagem que tem no braço. Dois dias 
depois, foi ainda mais longe e tapou também o coração 
que envolvia o nome de Banderas na mesma tatuagem.

Ana Rita 
Clara

CASAMENTO 
EM ESPANHA

Juntos há mais de dois 
anos, Ana Rita Clara 
e Hugo Madeira vão 

casar-se ainda este 
verão, numa cerimónia 

íntima e reservada. 
A informação foi 
confi rmada pela 
Central Models, 

através de um 
comunicado no qual 

a apresentadora 
revelou estar ansiosa: 

“São poucas as 
palavras para defi nir 

o que sinto neste 
momento. Este Amor 

dá um novo sentido 
à minha vida.” A Lux 
sabe que a união se 
dará a 2 de agosto, 

na ilha de Formentera, 
nas Baleares.

Felipe e Letizia
PRIMEIROS ATOS OFICIAIS ENQUANTO REIS
Dois dias após a proclamação, Felipe e Letizia 

iniciaram a sua nova e mais sobrecarregada 
agenda. No primeiro ato ofi cial como soberanos, 

reuniram-se no Palácio Zurbano, em Madrid, 
com representantes de instituições de apoio 

às vítimas de terrorismo. Felipe VI faz questão de 
mostrar que está ao lado de quem mais precisa,

 já que a maioria dos atos ofi ciais se prendeu 
com causas solidárias. Letizia também se estreou 

a solo. Com um vestido Boss, carteira Felipe 
Varela e sapatos Magrit, o seu look valia €1140.

Simão Morgado
QUER ASSISTIR AO NASCIMENTO DA FILHA

A primeira fi lha de Simão Morgado e Sara Biscaia Fraga já 
tem nome escolhido: Rosarinho. “Queremos ter uma grande 

família, mas, para já, estamos a gostar de desfrutar desta 
primeira experiência. Quero estar presente no parto, apesar 

de a Sara estar sempre a dizer que vou desmaiar [risos]”, 
revelou o nadador. A poucos dias do nascimento, previsto 
para 14 de julho, o casal adquiriu um kit de criopreservação 
na Cytothera e tirou todas as dúvidas sobre células estaminais. 
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S
orridente, com ar bron-
zeado e com menos 
cerca de 20 kg, obri-
gou a que se olhas-
se uma segunda vez 

para se confi rmar de quem se 
tratava. Era mesmo ele. Isaltino 
Morais, de 64 anos, surgia como 
um homem novo, à saída do 

Estabelecimento Prisional da 
Carregueira, pelas 18h50, no 
passado dia 24. Já no exterior, 
abraçou e beijou o fi lho Pedro, 
que o visitou sempre que pos-
sível. Era, aliás, o mais conster-
nado na primeira vez que viu 
o pai em ambiente prisional. 
“O meu cliente teve sempre o 

apoio da família, como reconhe-
ce o processo”, explicou à Lux 
o advogado Rui Elói. O ex-
-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras saía em 
liberdade condicional, após 
deliberação do Tribunal da Rela-
ção de Lisboa, depois de cumprir 
pouco mais de metade da sua 

pena de dois anos por fraude 
fi scal e branqueamento de capi-
tais. “Estou feliz. A liberdade é a 
melhor coisa que existe”, disse à 
imprensa. Ao todo, passou 426 
dias na cadeia. Dormia ao lado 
de um homicida, um trafi cante 
de droga e um condenado por 
furto, de acordo com a CMTV. 

Ex-autarca sai 
em liberdade 

condicional com 
menos 20 kg, 

bronzeado 
e “satisfeito”

Como 
ISALTINO 
MORAIS 

rejuvenesceu 
na prisão

 À esquerda, a mulher, 
Patrícia Camarinho, 

e Afonso, o fi lho mais 
novo do ex-autarca, 

no ano passado, à saída 
do EP junto à PJ, em Lisboa. 
Em cima e em baixo, Isaltino 

à saída da Carregueira 

Após pouco mais 
de um ano na 

cadeia, político 
volta para casa



Quatro pessoas numa cela, 
numa cadeia com capacida-
de para 610 reclusos. Isaltino 
falava com grande parte 
deles: “Ele sempre foi uma pes-
soa sociável, e lá não era exce-
ção. Andava sempre bem-dis-
posto e mantinha uma relação 
cordial com os outros, sobre-
tudo com os restantes presos 
famosos”, contou fonte prisio-
nal à Lux. Noutras celas, Carlos 
Cruz e Vale e Azevedo também 
cumprem pena naquele esta-
belecimento, mas não era com 
eles que se perdia em conversas. 
A verdade é que o ex-autarca 
tinha uma rotina muito própria, 
tendo encontrado no exercício 
físico uma forma de lidar com 
a reclusão: “Fartava-se de an-
dar. Ia para os campos de ande-
bol e de futsal e outros espaços 
livres andar muito, sempre que 
tinha um intervalo, e usava os 
aparelhos do ginásio para fazer 
exercícios”, continuou a mesma 
fonte prisional, que pediu ano-
nimato. A prisão da Carregueira 
tem duas salas com aparelhos 
de cardiofi tness e um ginásio 
com 237 metros quadrados. 
O estilo de vida saudável 
estendeu-se à alimentação. As 
refeições servidas nas cantinas 
nunca foram fator de reclama-
ção por parte do ex-autarca, ain-
da que recebesse quase sema-

Em cima, era vísivel a consternação de Pedro, o segundo fi lho do ex-presidente 
de Oeiras, que tem ainda uma fi lha. As diferenças físicas de Isaltino Morais 

antes e depois de sair da prisão, onde passou mais de um ano, são evidentes. 
Os charutos, que fumava frequentemente, foram algo de que teve de se privar

 “Estou feliz. A liberdade é a melhor coisa que existe„ 
Isaltino Morais, à saída da Carregueira



nalmente um saco com comida 
da família, que pode enviar até 
um quilo de produtos alimenta-
res em pacotes transparentes, 
excetuando guisados ou ou-
tros cozinhados com molhos: só 
grelhados e cozidos. Muitas ve-
zes, acabava por partilhar o que 
recebia com os seus colegas de 
cela. Essas e outras ações torna-
ram-no um recluso que “se in-
tegrou bem no meio prisional”, 
segundo o defensor Rui Elói, 
explicando que este é um dado 
que pode partilhar, já que se 
encontra reconhecido no pro-
cesso. Para o advogado, o seu 

cliente está “satisfeito”: “Foi o 
melhor resultado possível, já que 
nem fi ca em prisão domiciliá-
ria, evitando o uso de pulseira 
eletrónica”, continuou. Apenas 
tem a obrigação de fi xar resi-
dência na sua morada (em Mi-
rafl ores, concelho de Oeiras) e 
não pode sair de Portugal con-
tinental até abril de 2015, altura 
em que termina a sua pena. Isal-
tino Morais não baixou os bra-
ços enquanto não conseguiu 
deixar a prisão. Em 2009, fora 
condenado a sete anos de 
prisão e à perda do mandato 
autárquico por fraude fi scal, abu-

so de poder, corrupção passiva 
para ato ilícito e branqueamen-
to de capitais. Um ano depois, 
porém, a Relação reduziu a sen-
tença para dois anos de prisão, 
por fraude fi scal e branquea-
mento de capitais, anulando a 
pena de perda de mandato e 
as condenações por corrupção 
e abuso de poder. Antes mesmo 
de ter entrado para o EP da Car-
regueira, Isaltino já tinha apre-
sentado 44 recursos, que, se-
gundo escreveu o jornal i em 
março do ano passado, lhe 
custaram 133 781 euros, fora 
os honorários dos advogados.

Já preso, procurou manter-se 
informado do andamento do 
seu processo, pedindo com fre-
quência documentos aos seus 
representantes legais. Tentava 
também estar a par da atualida-
de política, através da imprensa.
Nos últimos tempos, aproveita-
va os dias de sol para “apanhar 
um bronze”, apurou a Lux. Pode 
agora apanhar banhos de sol na 
companhia da família, e em locais 
mais agradáveis. O futuro ainda 
não está defi nido. Para já, quer 
“descansar”. ■

Mal deixou o EP, Isaltino Morais 
dirigiu-se para o seu apartamento em 
Mirafl ores, onde a mulher o esperava. 

“Não temos nada a dizer”, 
disse Patrícia Camarinho à Lux, 

pelo intercomunicador do prédio

Durante o ano em 
que esteve preso, 

o ex-autarca caminhava 
nos espaços ao ar livre 

e fazia exercícios 
de musculação

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos Tiago Frazão e Lusa



BÁRBARA GUIMARÃES arranca aplausos com afi rmação 
de coragem e dedica troféu aos fi lhos no Baile da Rosa no Porto

“Sou uma mulher do Norte, a minha família é toda 
do Norte, portanto somos mulheres de armas!„

Bárbara Guimarães e Maria João Bastos seguiram a tendência dos padrões geométricos,
 com criações de Alves/Gonçalves e Carolina Herrera, respetivamente. Judite Sousa (ao centro)

 optou por um modelo comprado no Brasil



E
ste ano, o Baile da 
Rosa teve como cená-
rio a Casa da Música. 
Na sua sétima edição, 
prestou tributo a cin-

co personalidades que se des-
tacaram no último ano. Paulo 
Pires foi o mestre de cerimó-
nias. Na área da Música, o es-
colhido foi Paulo de Carvalho, 
pelos seus 50 anos de carreira. 
Tozé Brito, seu amigo de longa 

data, subiu ao palco para lhe 
entregar o troféu. Depois de in-
terpretar um número do musical 
“A Gaiola das Loucas”, José 
Raposo entregou o galardão de 
Artes à atriz Maria João Bastos. 
Na categoria Televisão, a ho-
menageada foi Bárbara Gui-
marães. Depois de receber a 
distinção, das mãos da amiga 
Teresa Guilherme, Bárbara afi r-
mou: “Muito obrigada por este 

Em cima, Daniel Martins com Isabel Silvestre, que entregou 
o prémio de Personalidade do Ano a Manuel Luís Goucha, 
e Carla Andrino com Paulo de Carvalho. À direita, Paulo 
Pires, que apresentou a cerimónia, e Teresa Guilherme

“Não 
me sinto 

personalidade 
de coisa 
alguma, 

quanto mais 
do ano„ 

Manuel Luís 
Goucha



À esquerda, 
os gémeos 

Marco 
e Nuno 
Moreira, 

manequins 
e coreógrafos. 

À direita, 
Cláudia 
Borges, 
e Júlio 

Magalhães. 
Em baixo, 
Ana Maria 
e Fernando 

Póvoas

reconhecimento. Para mim, é 
muito especial que seja feito 
em 2014, porque comemoro 20 
anos de carreira, e é pouco. São 
duas decadazinhas. Isto é para 
ir muito, muito longe!” Em se-
guida, arrancou aplausos quan-
do acrescentou: “É neste ano, 
também, que o Porto me atribui 
este reconhecimento. Sou uma 
mulher do Norte, a minha fa-
mília é toda do Norte, portanto 

somos mulheres de armas! 
Queria muito dedicar este pré-
mio às duas pessoas que mais 
amo na minha vida: o meu Di-
nis e a minha Carlota!” Judite 
Sousa foi premiada na área do 
Jornalismo, troféu que lhe foi 
entregue por Júlio Magalhães. 
Manuel Luís Goucha foi eleito 
Personalidade do Ano. ■

texto Rodrigo Ferreira  
fotos Álvaro C. Pereira

“Quando contar as minhas 
memórias, terei centenas

 de páginas para escrever„ 
Judite Sousa



 ALBERTO 
DO MÓNACO 

fala pela 
primeira vez 
da gravidez 
da princesa 
CHARLENE, 

que continua 
a transbordar 

elegância

O sucessor 
do trono 

monegasco 
nasce em 
dezembro

 “Estamos 
a tomar 

precauções 
para 

que tudo 
corra 
bem„ 

Príncipe Alberto

 Charlene, de 36 anos, 
e Alberto II, de 56, 

conheceram-se em 2006 
quando ela era ainda 

nadadora olímpica 
da África do Sul, 

o seu país de origem. 
Desde que se casaram,

 em 2011, que se 
aguardava a chegada 

de um herdeiro



Grávida 
de cerca de 

quatro meses, 
a princesa 
Charlene 

ainda quase 
não tem barriga 

 “Estamos muito 
emocionados e encantados„ 

Príncipe Alberto do Mónaco

P
ela primeira vez desde 
que foi anunciada a 
gravidez da princesa 
Charlene, a 30 de 
maio, o príncipe Al-

berto do Mónaco falou do 
momento que está a viver: 
“Estamos muito emocionados e 
encantados”, disse o príncipe, 
numa curta conversa com um 
jornalista da agência noticiosa 
Associated Press, na inaugura-
ção do novo Clube Náutico do 
Mónaco, no dia 20. Apesar da 
felicidade evidente, Alberto II 
não escondeu que a gravidez 
da mulher gera algum nervosis-
mo, situação que, segundo ele, 
o casal está a gerir com natu-
ralidade: “Estamos a tomar as 
precauções necessárias, etapa 
a etapa, para que tudo corra 
bem”, acrescentou. Ao seu 
lado, Charlene, cuja barriga de 
cerca de quatro meses é ainda 
pouco visível, mostrou-se muito 

elegante num vestido branco. 
Charlene Wittstock, de 36 anos, 
e Alberto do Mónaco, de 56, 
conheceram-se em 2006, quan-
do a agora princesa defendia as 
cores da África do Sul enquan-
to nadadora olímpica. Ficaram 
noivos em junho de 2010 e 
subiram ao altar a 2 de julho de 
2011, numa cerimónia marca-
da pela emoção e pelas lágri-
mas da jovem sul-africana, que 
desde logo começou a sentir 
a pressão social para engravi-
dar e dar um herdeiro ao Mó-
naco. Em dezembro, Alberto II 
terá nos braços o seu sucessor 
ou sucessores, já que no Roche-
do especula-se que poderão 
ser gémeos. Recorde-se que 
o príncipe já reconheceu dois 
fi lhos ilegítimos, Jazmin, de 22 
anos, e Alexandre, de 10, fruto 
de relações não assumidas. ■

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



A
té ao fecho desta edi-
ção, quase cem mil 
pessoas tinham pos-
to um ‘Gosto’ na 
fotografi a de Jeremy 

Meeks na página do Departa-
mento Policial de Stockton no 
Facebook. Detido por agentes 
daquela cidade californiana, por 
suspeita de roubo e porte ilegal 
de arma, o jovem de 30 anos tor-
nou-se uma celebridade assim 
que as autoridades divulgaram 
a sua fotografi a, merecendo os 
mais rasgados elogios e verda-
deiras declarações de amor. “Ele 
é culpado de quê?! De sensuali-
dade em primeiro grau?!” Este é 
apenas um dos comentários que 
milhares de mulheres dedica-
ram ao “prisioneiro mais bonito 
do mundo”, como já é conheci-
do Jeremy, uma semana depois 
de ter sido detido. Com mais ou 
menos ousadia, são muitas as fãs 
que divulgam números de telefo-
ne, pedem para o visitar na prisão 

e até se oferecem para ajudar a 
pagar a fi ança de mais de 600 mil 
euros. “Podemos ser algemados 
juntos?”, pergunta no Facebook 
uma das admiradoras. “Jeremy, 
quero ter um fi lho teu!!! Por favor, 
vem sequestrar-me…”, sugere 
outra. O sucesso nas redes 
sociais já valeu ao suspeito 
algumas hipóteses de trabalhar 
como modelo, no caso de ser 
libertado em breve. A agência 
Blaze Modelz, citada pelo site 
TMZ, explicou que o estilo bad 
boy de Jeremy está em voga e 
que ele poderia ganhar entre 
11 e 22 mil euros por mês como 
modelo. Outra agência garantiu 
ainda que, quando se tornar um 
homem livre, poderia trabalhar 
com ele. Casado há quatro anos 
e pai de um rapaz de 3, Jeremy 
Meeks já teve conhecimen-
to do sucesso que está a fazer 
entre as mulheres. “Agradeço 
[a atenção] mas quero que sai-
bam que isto não sou realmente 

 Algemado, Jeremy Meeks foi formalmente 
acusado em Stockton, na Califórnia. 

Foi o departamento de polícia da cidade 
que divulgou a sua fotografi a nas redes sociais, 

tornando-a instantaneamente viral

 Acusado de roubo e 
porte ilegal de arma, 

JEREMY MEEKS 
arrasa corações 

nas redes sociais

 Casado e pai de 
um rapaz, o suspeito, 

de 30 anos, 
agradece o carinho e 
declara-se inocente

 Prisioneiro 
sex-symbol 

pode vir 
a trabalhar 

como modelo



 “Não sou 
um líder 

criminoso„ 
Jeremy Meeks

O Daily Mail refere que uma 
lágrima tatuada no olho, como 

tem Jeremy, é um símbolo 
de quem já cometeu um 

homicídio ou esteve preso. 
Pode também signifi car a 
perda de alguém próximo

eu, não sou um líder criminoso”, 
declarou à ABC News. Enquanto 
aguarda o julgamento, marcado 
para 27 de junho, Jeremy conta 
com o apoio da família, que 
garante que ele está inocente, 
e com uma legião de fãs, rendi-
das aos seus hipnotizantes olhos 
azuis. ■
texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)

fotos Reuters e D.R.



Embaixadora de um espaço 
no Algarve, TELMA SANTOS 

exibe novo visual

 “Não tinha o cabelo 
curto desde os 7 anos. 
Estava a precisar de 

mudar qualquer coisa„ 

fotos Tiago Frazão

H
á muito tempo que Telma 
Santos tinha o cabelo 
comprido. Aos 32 anos, 

sentiu que estava na hora de 
mudar: “Não tinha o cabelo 
curto desde os 7 anos. Foi uma 
decisão em conjunto com a 
minha agência, estava a precisar 
de mudar qualquer coisa. Diz-se 
que Deus ajuda quem muda, 
e espero que me ajude [risos]. 
Gostei de me ver, mas ainda 
estou na fase de adaptação. Sou 
muito prática, e o cabelo curto 
não é nada prático, ao contrário 

do que parece”, admite. Quem 
se habituou rapidamente foi a 
fi lha, Maria Gabriela, de 5 anos: 
“Olhou para mim e disse que 
também queria cortar o cabelo. 
Gostou muito de me ver”, reve-
lou. A manequim exibiu o novo 
look na noite em que foi apre-
sentada como uma das embai-
xadoras do Bliss Vilamoura. 
“É um desafi o novo e o espaço 
tem muito a ver comigo, por-
que é aberto e junta Algarve, 
verão, amigos e gente gira.” ■

Na discoteca 
Main, Telma 
Santos foi 

apresentada 
como 

embaixadora 
do Bliss 

Vilamoura



panorama

Manequim espanhola 
torna-se freira 
após visita a Fátima
Olalla Oliveros, uma famosa modelo 
e atriz galega, tornou-se freira 
e ingressou na Ordem de São Miguel, 
depois de uma visita ao Santuário 
de Fátima. Apesar de não querer 
falar muito sobre a sua decisão, 
Olalla descreve o que sentiu durante 
a peregrinação como um “terramoto”, 
e acrescentou, em declarações ao site 
National Catholic Register: “Deus 
nunca está errado. Ele perguntou-me 
se o seguiria e eu não podia recusar.” 
Olalla, de 36 anos, terceira a contar 
da esquerda na foto à direita, 
é agora a irmã Olalla del Sí de Maria.

As pontes verdes
Tal como existem pontes pedonais que atravessam autoestradas, também há pontes para que os animais selvagens 
possam atravessar sem pôr em risco a sua segurança e a dos automobilistas. Criadas nos anos 50, em França, os ecodutos 
são pontes com vegetação, sendo que o país mais empenhado na proteção dos animais nas estradas é a Holanda, 
com mais de 600 casos. Estas pontes, pensadas de forma a imitar o ambiente da região, são construídas em estradas 
que são também protegidas com cercas, para obrigar os animais a atravessar no local certo.

D.
R.

D.
R.

Mudança de sexo aos 5 anos
Nascido como rapariga, Ryland Whittington, de 6 anos, 
nunca se identifi cou, segundo os pais, com o seu género. 
Por isso, trataram-no sempre como rapaz, fazendo 
questão de que fosse aceite e integrado na escola e 
na sociedade como tal. Aos 5 anos, os pais, Jeff e Hillary 
Whittington, de San Diego, nos EUA, deixaram a criança 
assumir a sua condição masculina, acreditando cumprir 
os desígnios do fi lho. O caso desta criança transgénero, 
cuja história tem sete milhões de visualizações 
no Youtube, lançou um debate aceso sobre a matéria.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“JUNTOS NO VERÃO”
TVI, sábado, 28, 16h
Teresa Guilherme está de vol-
ta e traz companhia: a jovem 
Isabel Silva, uma das últimas 
grandes revelações da TVI. 
As tardes de sábado vão ser 
especiais durante este verão, 
e a dupla promete animação, 
muitas surpresas e prémios 
maravilhosos.

“CHARLIE E A FÁBRICA 
DE CHOCOLATE”
RTP1, sábado, 28, 02h45
Adaptação pelo aclamado 
realizador Tim Burton do clás-
sico de Roald Dahl: a história 
de Willy Wonka (interpretado 
por Johnny Depp), excêntrico 
proprietário de uma fábrica 
de chocolate, e de Charlie 
(Freddie Highmore), um rapaz 
que vive com a sua família 
numa casa muito pobre. Após 
um longo período em que 
não foi visto por ninguém, 
Wonka decide subitamente 
promover um concurso 
mundial para escolher um 
herdeiro para o seu império 
de doces. 

“O FIM DE UMA ÉPOCA”
RTP2, segunda-feira, 30, 
22h30
Uma minissérie da BBC de 
cinco episódios numa adap-
tação do romance homónimo 
do romancista e poeta britâ-
nico Ford Madox Ford. A his-
tória narra a vida de Christo-
pher Tietjens, um passivo e 
conservador aristocrata inglês 
casado com Sylvia, uma mu-
lher ambiciosa que mantém 
casos extraconjugais. Quan-
do Christopher parte para a 
guerra, deixando para trás 
Sylvia e um fi lho que pode 
ou não ser dele, o aristocrata 
conhece Valentine ...

“AMOR À VIDA”
SIC, segunda a sexta-feira, 
22h45
A entrar na reta final, as 
histórias continuam entrela-
çadas e à espera da solução 
fi nal. O que acontecerá, por 
exemplo, a Félix, agora que 
foi desmascarado e expulso 
de casa pela mãe? 

“SCANDAL”
FOXLIFE, terça-feira, 1, 
21h45
Toda a gente tem um se-
gredo. Olivia Pope (Kerry 
Washington) dedicou toda a 
sua vida a proteger e defender 
a imagem pública da elite da 
nação, mantendo esses 
segredos escondidos. Venera-
da e temida ao mesmo tempo, 
Olivia, uma antiga consultora 
de media do presidente dos 
Estados Unidos, deixou a Casa 
Branca para abrir a sua própria 
agência de gestão de crise.

“DAVID BECKHAM 
NO BRASIL”
Odisseia, terça-feira, 1, 23h
Em julho, o Brasil continua a 
ser o centro das atenções de 
todo o planeta, como anfi -
trião do Campeonato Mun-
dial de Futebol. O Odisseia 
convida-nos a descobrir 
lugares desconhecidos e fas-
cinantes daquele país, pela 
mão de David Beckham, com 
a estreia em exclusivo de um 
documentário apresentado 
pelo próprio futebolista.

Carros voadores
Desenvolvido por um grupo de investigadores europeus 
o MyCopter, é uma espécie de helicóptero que pode 
ser pilotado por qualquer pessoa. O plano para criar 
este transporte surgiu já em 2007, no âmbito do projeto 
Fora da Caixa: Ideias Sobre o Futuro dos Transportes. 
No entanto, para ser concretizado este sonho, 
tem de ultrapassar desafi os, como a criação de rotas 
sem a existência de estruturas físicas ou controladores 
de tráfego aéreo. O projeto está a ser desenvolvido 
em seis instituições europeias e já foram feitos testes 
para encontrar formas de tornar o helicóptero fácil de pilotar 
por qualquer pessoa, mesmo sem experiência de pilotagem.

D.
R.

D.
R.
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MARATONISTA 
PEDRO CASTRO 
LEVA CRIANÇAS 
COM CANCRO 
À EURODISNEY
O atleta juntou 13 mil 
euros para esta ação.

TENISTA FAZ 
REDUÇÃO MAMÁRIA 
E SOBE A NÚMERO 3 
DO RANKING 
MUNDIAL
Simona Halep fez a 
cirurgia com 17 anos.

LADRÃO ATRAENTE 
CRIA MOVIMENTO 
PELA SUA  
LIBERTAÇÃO
Jeremy Meeks, de 30 
anos, criou uma euforia 
sem precedentes.

CRIA DE 
RINOCERONTE 
BRANCO NASCE NO 
JARDIM ZOOLÓGICO
Fêmea de 40 quilos 
tem o nome a 
concurso on line.

CLÁUDIA VIEIRA 
COMEMORA 
36.º ANIVERSÁRIO
A atriz partilhou 
nas redes sociais 
fotos da celebração 
nas ruas de Lisboa.

VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Leonardo DiCaprio doa sete milhões de dólares para 
a proteção dos oceanos. Cuca Roseta apoiou a Seleção 
com fado em pleno voo para o Brasil. O Mega Pic-nic 
atraiu milhares de pessoas à Avenida da Liberdade.
Jennifer Lopez comentou a sua performance no Mundial 
2014 no “Tonight Show com Jimmy Fallon”. Um vídeo 
de alerta contra a violência doméstica tornou-se viral. 
O papa parou o carro para cumprimentar um grupo na rua.

TUDO 
SOBRE MODA 
E BELEZA
As últimas 
notícias da moda 
e dos modelos, 
os últimos 
desfi les 
dos criadores 
nas passerelles 
mundiais, 
as mais recentes 
tendências de 
roupa, cabelos 
e maquilhagem, 
os lançamentos 
de beleza, 
tudo atualizado 
diariamente 
em Lux.pt.

CASAMENTOS 
EM LUX.PT
Na secção 
de casamentos 
do nosso site, 
não perca 
todas as 
notícias sobre 
noivados 
e veja as fotos 
das festas 
de sonho 
das suas 
estrelas 
favoritas.



F
oi pelo braço do pai, 
João Ribeiro Telles, e 
ao som de ‘Avé Maria 
Tão Pura’, que Graça 
Ribeiro Telles entrou 

na capela da Quinta Grande, 
em Coruche, onde a aguardava 
o noivo, João Caldeira, que, 
minutos antes, tinha confessado 

à Lux estar “bastante nervoso”, 
como é natural nestas ocasiões. 
O casamento da fi lha mais velha 
do antigo cavaleiro tauromáqui-
co realizou-se no passado dia 
21 de junho, pelas 18h, na 
quinta da família, em Coruche. 
Segundo a mãe da noiva, As-
sunção Ribeiro Telles, “fazia 

Casamento de 
GRAÇA RIBEIRO 
TELLES e JOÃO 

CALDEIRA 
em Coruche

“Foi o dia 
mais feliz da 
minha vida„ 

Graça

A noiva chegou à igreja pelo 
braço do pai, João Ribeiro Telles. 

Ao lado, o noivo com os pais, 
Mafalda e João Caldeira. Em baixo, 
os tios da noiva, António e Catarina 
Ribeiro Telles, com os fi lhos Maria

 Ana e António, e a noiva com 
a avó Graça Ribeiro da Cunha, 

e a mãe, Assunção Ribeiro Telles



A cerimónia religiosa terminou com o tradicional 
‘banho’ de arroz e pétalas de rosa aos noivos

Já casados, os noivos 
saíram da igreja ao som 

de ‘Oh Happy Day’

todo o sentido que assim fos-
se”. A homilia, conduzida pelo 
padre João Luís, emocionou 
todos os presentes, tendo a 
cerimónia terminado com uma 
original chuva de arroz e pétalas 
de rosa lançada por uma avio-
neta, que sobrevoou rasteira 
os mais de 400 convidados, ao 

mesmo tempo que um coro 
composto por vários amigos 
dos noivos cantava alegremente 
‘Oh Happy Day’. “Este foi, 
sem dúvida, o dia mais feliz da 
minha vida”, confessou Graça 
já à chegada ao cocktail, que 
decorreu no pátio em frente à 
casa principal da quinta, num 



Ao lado, os noivos já casados. Em baixo, 
a irmã do noivo, Vera Caldeira, com 

o marido, João Levy, um pormenor da sala 
do copo d’água, e Graça Ribeiro Telles 
e João Caldeira com os pais da noiva, 

João e Assunção Ribeiro Telles, e os irmãos, 
Matilde, Maria e João Ribeiro Telles

O Quénia foi o local 
escolhido para a lua de mel



À esquerda, Sofi a e Gil Guedes 
de Queiroz com o fi lho, Tristão. Em cima, 

os noivos com o avô de Graça, David 
Ribeiro Telles. À direita, a casa principal 

da Quinta Grande. Em baixo, Luísa Ribeiro 
Telles com a fi lha, Rosa, e a avioneta 

que lançou sobre a capela e os noivos 
uma chuva de arroz e pétalas de rosa

No casamento de 
Graça e João, estiveram 
mais de 400 convidados

ambiente bucólico, em plena 
comunhão com a Natureza. 
Num vestido de corte clássico, 
mandado fazer numa costureira 
particular, em Carcavelos, Graça 
era a imagem de uma noiva feliz, 
enquanto recebia as felicita-
ções de familiares e amigos. 
Visivelmente emocionado esta-
va também o tio da noiva, An-
tónio Ribeiro Telles, para quem 
“o casamento de um sobrinho 
é sempre um momento feliz”. 
A cerimónia prosseguiu com um 
elegante jantar, servido numa 
tenda montada propositada-
mente para a ocasião nos jar-
dins da propriedade, e a festa 
prolongou-se noite dentro. 
Graça Ribeiro Telles, de 22 
anos, e João Caldeira, de 
29, conheceram-se durante 
umas férias passadas em São 
Martinho do Porto e namoraram 
durante cinco anos. A terapeuta 
da fala e o engenheiro agróno-
mo escolheram como destino 
da sua lua de mel o Quénia, 
para onde os recém-casados 
partiram dois dias depois. ■

texto Susana Monteiro  fotos João Cabral



FLOR trabalha como 
porteira num espaço 

noturno em Lisboa

“Estou a 
atravessar uma 
fase de pensar 

no que vou 
fazer a seguir„

A
os 30 anos, Flor começa a pen-
sar em encontrar alternativas à 
carreira de manequim: “Gostava de 

trabalhar noutra área”, confessou à Lux 
durante a apresentação da nova coleção de 
maquilhagem Make B. Barroco Tropical, 
d´O Boticário. “Estou a atravessar uma fase 
de pensar no que vou fazer a seguir. Fiz 
formação em publicidade, mas ainda não sei 
se é por aí que vou… Talvez seja atrás das 
câmaras no mundo da moda, já que tem 
a ver comigo”, revelou. Enquanto não 
defi ne o seu futuro profi ssional, continua 
a trabalhar como modelo e colabora como 
relações públicas e porteira no Station, 
um dos espaços noturnos mais badalados 

de Lisboa. Além de estar focada no seu 
percurso profi ssional, Flor empenha-se em 
acompanhar o crescimento da fi lha, Noémie, 
que mostra ter muitas semelhanças com a 
mãe: “É muito irrequieta e ativa, e também 
um bocadinho teimosa… Gosta de levar 
sempre a dela avante, o que não é fácil, 
porque somos as duas assim. Geralmente 
temos de chegar a um acordo que seja bom 
para ela e para mim. Já tenho de nego-
ciar com ela, aos 4 anos! [risos]” Solteira 
desde que se separou do pai de Noé-
mie, Yohann Peres, a manequim garante 
estar feliz: “Não tenho namorado, estou 
completamente disponível.” ■

Mãe de Noémie, de quase 4 anos, 
Flor divide-se entre a carreira de manequim 

e o trabalho no Station (fotos em baixo), 
onde está algumas noites da semana

fotos Tiago Frazão e D.R.





7 dias 

Madonna tem uma 
nova paixão, 29 anos 
mais nova. Aos 55 
anos, a rainha da 
pop, que há seis me-
ses se separou do 
bailarino Brahim Zai-
bat, de 25, está a vi-
ver um romance com 

o bailarino e coreógrafo Timor Steffens, 
de 26. Segundo uma fonte revelou ao 
E!News, apesar de Madonna e Steffens 
estarem juntos desde janeiro, trata-se ape-
nas de um caso: “Não é sério. É só um fl irt!” 
Madonna é mãe de Lourdes, de 17 anos, 
fruto de uma relação com o personal 
trainer Carlos Leon, de Rocco, de 13, do 
casamento com o realizador inglês Guy 
Ritchie, e de David, de 8 anos, adotado 
pela cantora.

Miguel Gaspar, dire-
tor-adjunto do jornal 
Público, morreu na 
madrugada do dia 
22, aos 54 anos, ví-
tima de cancro do 
pâncreas. O jornalis-
ta, que passou tam-
bém pelo Diário de 

Notícias, pelo O Independente e pela Rádio 
Renascença, entre outros, estava no Público 
desde 2007. Dois anos antes, a Casa da 
Imprensa distinguiu-o com o prémio de 
Crítica de Televisão. O velório realizou-se no 
Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, e o 
funeral teve lugar na tarde do dia 23, no 
cemitério de Barcarena, em Queluz.

Gisele Bündchen 
não poderá entre-
gar a taça do Cam-
peonato Mundial de 
Futebol do Brasil, no 
próximo dia 13 de ju-
lho. Para grande tris-
teza da manequim 
brasileira, ainda não 

é desta vez que se quebra o protocolo. 
A ideia de não ser o chefe de estado do país 
organizador da competição a entregar 
a taça aos vencedores não passou disso 
mesmo: uma ideia. A FIFA tem as suas 
normas e uma delas é que a taça apenas 
pode ser entregue por chefes de estado ou 
ex-campeões. Assim sendo, a top model 
brasileira estará no Estádio Maracanã, no 
Rio de Janeiro, apenas para ‘exibir’ a sua 
beleza e ajudar a carregar o baú, espe-
cialmente feito pela Louis Vuitton para 
guardar o troféu, que será entregue pela 
presidente brasileira, Dilma Rousseff.

Angelina Jolie e 
Brad Pitt mandaram 
construir um skate 
park para o aniver-
sário da fi lha Shiloh, 
que fez 8 anos em 27 
de maio, na sua 
mansão em Los An-
geles. Segundo o 

site Celeb Digs, uma equipa de cons-
trutores transformou o bonito jardim da 
propriedade num espetacular parque de 
skate, com uma rampa inspirada numa 
piscina abandonada. A estrela de “Malé-
fi ca”, o novo êxito da Disney, já tinha con-
fessado aos jornalistas que Shiloh é uma 
skater e que na festa do seu aniversário 
houve lições de graffi ti e skate. Angelina 
e Brad Pitt são ainda pais de Maddox, de 
13 anos, Pax, de 10, Zahara, de 9, e dos 
gémeos Knox e Vivienne, de 5.

Letizia Ortiz orga-
nizou aula de zumba 
com as suas amigas 
no Palácio da Zar-
zuela, três dias antes 
de ser proclamada 
rainha de Espanha. 
Segundo o jornal 
espanhol El Mundo, 

eram doze as amigas de Letizia que estive-
ram presentes na divertida aula de zumba, 
a nova moda nos ginásios, que a agora 
rainha de Espanha promoveu na sua resi-
dência, no dia 15. Entre as convidadas, esta-
vam as mães de algumas amigas das fi lhas, 
Leonor e Sofi a, mas também amigas dos 
tempos em que foi jornalista. Na ocasião, 
Letizia celebrou também com as amigas a 
sua proclamação. “A cada dia que passa, 
Letizia sente-se mais feliz com a sua nova 
condição”, revelou uma das convidadas 
ao jornal El Mundo.

Malia Obama arran-
jou o seu primeiro 
emprego aos 15 
anos, mas não um 
emprego qualquer. 
A fi lha mais velha de 
Barack Obama está 
a trabalhar como 
assistente de produ-

ção de Steven Spielberg, na série televisiva 
“Extant”, protagonizada por Halle Berry. 
De acordo com o site TMZ, a fi lha do 
presidente dos Estados Unidos da América 
não tem tido tratamento especial e serve 
cafés e bebidas ao elenco como qualquer 
estagiária. 

William pediu di-
nheiro emprestado 
ao pai para terminar 
as obras de remode-
lação do apartamen-
to que vai partilhar 
com Kate no Palá-
cio de Kensington. 
Segundo o jornal 

Daily Mail, o príncipe pediu ao pai, Carlos 
de Inglaterra, cerca de 1,9 milhões de 
euros. O espaço não sofria qualquer in-
tervenção desde 1963 e era usado como 
escritório. O investimento inicial, de cerca 
de cinco milhões de euros, foi feito com 
dinheiros públicos, mas os custos já su-
peraram as expectativas. 

Keira Knightley vive 
com cerca de três mil 
euros por mês. A re-
velação foi feita pela 
própria em entrevista 
à revista norte-ame-
ricana Glamour. A 
atriz britânica, de 
29 anos, confessou 

que, ao contrário do que as pessoas ima-
ginam, não vive de forma luxuosa. Apesar 
de ganhar uma fortuna enquanto atriz, 
Keira estipulou um salário anual de 50 mil 
dólares, ou seja cerca de 37 mil euros, que, 
distribuído pelos 12 meses do ano, dá 
aproximadamente três mil euros por mês. 
A atriz acredita que ter um estilo de vida 
muito luxuoso aliena as pessoas da reali-
dade. Na verdade, porém, a opção de ter 
um salário pouco acima da média britânica 
é uma forma de viver como a maioria dos 
seus amigos e familiares mais próximos, 
com os quais se identifi ca: “Viver um estilo 
de vida caro signifi caria que não poderia 
andar com as pessoas que não vivem 
dessa maneira”, explicou a protagonista 
de “Piratas das Caraíbas”.

Randy Travis não 
consegue falar. Se-
gundo o site TMZ, 
um ano depois de 
ter sido vítima de um 
AVC, o cantor coun-
try norte-americano, 
vencedor de três 
prémios Grammy, 

continua incapaz de falar e muito menos 
de cantar. O cantor desloca-se atualmente 
com a ajuda de uma bengala e não con-
segue comunicar através da voz. A última 
vez que Travis, de 55 anos, surgiu em 
público foi em maio, num espetáculo de 
Dolly Parton realizado em Oklahoma, nos 
Estados Unidos. 





C
omemorar o aniver-
sário de casamento 
durante um concerto 
do marido não é no-
vidade para Fernan-

da Antunes. Foi assim também 
no dia em que Tony Carreira 
voltou a encerrar o Mega Pic-
-Nic do Continente. Discreta, 
Fernanda deixou, como de 
costume, o lugar de destaque 
para o cantor e, sobre passar 
o 29.º aniversário de casamen-
to num espetáculo do marido, 
disse apenas: “É bom! É mais 

um ano!” Presença assídua em 
todos os concertos, Fernan-
da afi rma: “Claro que conhe-
ço bem as músicas todas, mas 
mesmo assim as fãs continuam 
a saber mais do que eu.” E não 
escondeu o orgulho por mais 
uma enchente: “Está cheio. 
Confesso que não consigo per-
ceber quantas pessoas são, 
mas é fabuloso ver tanta gente, 
e espero que se mantenha 
sempre assim.” Na verdade, al-
gumas fãs passaram a noite na 
Avenida da Liberdade, frente 

 Tony Carreira contou com a presença da mulher, Fernanda Antunes, e dos fi lhos Mickael e Sara no concerto da sexta 
edição do Mega Pic-Nic do Continente. Só faltou David Carreira, que se encontra fora do país por razões profi ssionais

 TONY CARREIRA E FERNANDA 
ANTUNES celebram 29 anos de 
casados em concerto do cantor

 

“É bom! É mais 
um ano!„ Fernanda Antunes



ao palco, para poderem assistir 
ao concerto de Tony Carreira na 
primeira fi la. O cantor sente-se 
grato com essa demonstração 
de afeto: ”É a sexta vez que 
dou a cara por este evento e 
tenho muito orgulho. É muito 
bom ver as pessoas continua-
rem a seguir o meu trabalho 
ao fi m de 26 anos de canções 
e a acarinhar-me”, disse Tony, 
que confi rmou ir submeter-se 

em breve a uma operação para 
remover cálculos renais: “É sim-
plesmente uma pedra no rim, 
algo normal que já deu uma 
novela desgraçada. A operação 
será em Lisboa, mas ainda não 
sei quando. Espero conseguir 
arranjar espaço na agenda para 
fazer a cirurgia e seguir com os 
meus concertos de verão.” ■

 O cantor assumiu ter 
muito orgulho em ser 
a cara deste evento: 
“Dá-me muito prazer 
fazer este concerto”

Milhares de fãs encheram 
a Avenida da Liberdade, durante 
o Mega Pic-Nic, para ver o cantor

texto Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com) 
fotos Tiago Frazão



CLÁUDIO RAMOS lança o seu quarto romance, 
“O Amor Não É Isto”, que assume ser bastante autobiográfi co

“Já encontrei o meu amor. O momento 
deste livro é que foi uma história de desamor„

Em cima, 
Cláudio Ramos  

autografa 
um livro 

para o médico 
Fernando 
Póvoas. 

À direita, 
a atriz Isabel 
Medina com 

Xenica Jardim 
na livraria 
Bertrand 
do Picoas 

Plaza, onde foi 
apresentado 
o romance 
“O Amor 

Não É Isto”, 
o oitavo 
livro do 

apresentador 
da SIC



Em cima, 
Simone 

de Oliveira, 
que apresentou 

o romance, 
Cláudia Jacques 

com Max Oliveira, 
e Cláudio Ramos 

com Pedro Crispim. 
À direita, 

Sónia Brazão

 “Este livro está 
brilhante. Acho que 

serviu um bocadinho 
como forma 

de desabafo diário„ 
Pedro Crispim

N
o seu quarto roman-
ce, “O Amor Não É 
Isto”, Cláudio Ra-
mos conta uma 
história de amor 

e desamor que reconhece 
ser bastante autobiográfica. 
A obra foi apresentada na Livraria 
Bertrand do Picoas Plaza, em 
Lisboa, perante dezenas de 
amigos, como Pedro Crispim, 

o primeiro a ler o novo roman-
ce. “Este livro é todo eu. Não 
é a minha história, mas é muito 
autobiográfico. Tem coisas 
minhas e outras de pessoas que 
conheço. É muito verdadeiro. 
Ninguém escreve um romance 
sem ir buscar coisas verdadeiras 
que alguém viveu de perto, 
mas é um livro muito autobio-
gráfi co e não me envergonho 



À esquerda, Ana 
Marques. À direita, 
Cláudio Ramos com 
Filomena Cardinali 
e Eduardo Beauté. 
Em baixo, Raquel 

Prates e João 
Murillo, e Júlia 

Pinheiro à conversa 
com o autor

 “O Cláudio 
é um ser 

excecional 
e um 

grande 
profi ssional„ 

Júllia Pinheiro

disso. Achei que era bom passar 
para o papel o estado de alma 
que estava a ter naquela altura. 
Quando comecei a escrever, 
não imaginava que fosse um 
romance, mas depois ele foi cres-
cendo e fui trazendo pessoas 
para a história. É uma coisa que 
fi ca para os leitores e para mim, 
para eu não voltar a cair naqueles 
erros e para não deixar que me 
voltem a fazer as coisas que 

fi zeram. É um bocadinho tera-
pêutico!”, explica. A apresenta-
ção esteve a cargo de Simone 
de Oliveira, que não escondeu 
ter fi cado surpreendida com a 
intensidade da história: “É 
um livro violento em todos os 
sentidos. O Cláudio está em todas 
as personagens, critica-se de 
uma maneira muito estranha. 
Descobri a história de uma 
pessoa que anda há muito 

tempo a tentar ser feliz, e que 
talvez o consiga com o tempo. 
Fiquei impressionada”, confes-
sou a cantora. O autor reconhe-
ce que não é fácil não cair nos 
mesmos erros: “Acho que já 
encontrei o meu amor. O mo-
mento deste livro é que foi uma 
história de desamor. O desamor 
acontece muito, mesmo quando 
estamos enamorados por 
alguém, porque de vez em quan-

do dececionamo-nos, fazemos 
uma pausa e tentamos per-
ceber se o amor é aquilo que 
estamos a viver naquele momen-
to. Depois, podemos recomeçar 
ou não… Eu, seguramente, já 
encontrei o amor. Se é para toda 
a vida, não sei, mas que é uma 
história para a vida e de amor, 
não tenho dúvida!” ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  
fotos João Cabral





fotos D.R.

destino lux

Em total harmonia com a Natureza, este luxuoso resort, de roupagem étnica, é um pedaço do Paraíso em pleno lago Malawi, 
que banha igualmente Moçambique, chamando-se ali lago Niassa. A sua excelência e o seu encanto são consensuais e valem-lhe o 
estatuto de um dos melhores resorts do mundo. Já agora, fi que a saber que Kaya Mawa, na língua local, signifi ca ‘talvez amanhã’

Kaya Mawa 
& Ndomo 

House – Ilha 
Likoma, Malawi

Com o pé 
na areia 
e a alma 

na savana



O look natura, os materiais 
nobres mas autóctones – madeira 
tosca, pedra e colmo –, a deco-
ração elegante mas despreten-
siosa, o ambiente casual… Tudo 
parece simples e espontâneo 
mas é, na verdade, resultado de 
um bem conseguido plano para 
criar um resort de cinco estrelas 
em osmose absoluta com o meio 
circundante. A rusticidade étnica 
do layout da estrutura e da de-
coração é enfatizada pelo con-
forto e pela forma displicente 
com que aquele mundo à parte 
‘enfeitiça’ os hóspedes. Este prin-
cipesco requinte, denunciado
também no serviço, faz do Kaya 
Mawa, situado na ilha Likoma, 

em pleno lago Malawi, um 
verdadeiro rei da selva e um 
dos mais elitistas: consta entre 
os 10 locais mais românticos 
do mundo, numa lista da Condé 
Nast; está entre os 101 melho-
res hotéis do planeta, segundo 
a Tatler; e, em 2013, foi conside-
rada a terceira Best Beach Pro-
perty de África, nos Good Safari
Awards. Além do ADN ecoló-
gico, tem uma bem defi nida 
política social, dando emprego 
aos habitantes das aldeias 
vizinhas de forma direta, todos 
os funcionários são locais, e de 
forma indireta, os quartos são 
decorados com têxteis Katundu, 
uma oficina de saberes que 

emprega as mães solteiras da 
ilha. Este lodge não parece nem 
pretende ser, é verdadeiramente 
um pedaço insólito e inalterado 
da mítica África. Standard, Pre-
mium, Houses ou Family são as 
categorias de ‘quartos’, e todos 
eles têm uma estrutura individual 
e isolada. Pode ainda optar pela 
joia da coroa, a Ndomo House, 
uma casa à parte – dista apenas 
1 km do resort –, com três suites, 
quarto duplo, ideal para crianças, 
cozinha, sala de refeições, media 
room, terraço, barbecue, piscina 
e que inclui profi ssionais es-
pecializados: cozinheiro, ama, 
governanta, guarda e outro pes-
soal. Safaris, passeios culturais, 

desportos náuticos ou sessões 
no Spa Decléor, são alguns dos 
muitos privilégios à disposição.
Preço: Preço indicativo, a partir 
de €560, quarto duplo Standard, 
pensão completa. Preço indicati-
vo, por pessoa/noite, na Ndomo 
House, a partir de €370. O hotel 
disponibiliza vários pacotes, 
principalmente para grupos.
Como ir: Viagem de Lisboa para 
Lilongwe (capital do Malawi), 
via Amesterdão e Nairobi, a partir 
de €1450, pela KLM. O trajeto 
de Lilongwe até Likoma pode 
ser feito de carro + barco ou de 
avioneta, e pode ser providen-
ciado pelo resort.
Contacto: www.kayamawa.com

guia de viagem



CHLOÉ. PRIMAVERA/VERÃO 2014

Profundo mar azul

moda
fotos Reuters



À corrente urban chic londrina, Clare Waight Keller – diretora criativa da casa Chloé – conseguiu somar os fortes 
aromas da sofi sticação parisiense e um dos maiores statements de moda dos últimos anos, o estilo boyish. 

Mas, porque da miscelânea das partes nasce algo mais do que um mero somatório de parcelas, o resultado é maior 
do que tudo isso e desagua num mar de propostas sexy e sedutoras, marcadas por profundos decotes em V, 

vestidos de rodado leve – ao estilo fl ag shaped –, transparências, cortes ilusoriamente geométricos e materiais sensuais. 
Apetece mergulhar neste novo estilo em que o boyish se torna feminino.



beleza

Olhar ideal, 
sem olheiras 
Ideália Olhos é o 
primeiro cuidado 
da Vichy 
revelador 
de um olhar 
ideal. 
Indicado 
para todo 
o tipo de 
olheiras, 
rídulas 
e zonas 
sombreadas 
do contorno
dos olhos. 
Complexo 
DRM-Bright + 
cafeína + 
vitamina B3 + 
iluminadores 
imediatos,
para combater 
os inimigos de 
um olhar ideal. 
Aplicar com 
a espátula na 
zona inferior
do contorno 
dos olhos, todas 
as manhãs. €23 

OLHOS E LÁBIOS 
SEM RUGAS
Antioxidante, antirrugas, 
antiolheiras, antipapos, 
este gel-creme 
responde a todas 
as necessidades 
do contorno dos olhos 
e dos lábios. 
Imediatamente, 
as olheiras são 
atenuadas e o contorno 
dos olhos é alisado. 
O olhar ilumina-se. 
Dia após dia, 
a pele do contorno 
dos olhos, 
perfeitamente protegida, 
torna-se mais lisa. 
Creme Olhos 
e Lábios Antirrugas, 
da Caudalíe, 
à venda por €26,80.

DUPLA AÇÃO 
OLHOS 
E PESTANAS
Démaq Yeux, 
da Lierac, 
é o primeiro 
desmaquilhante 
de olhos com dupla 
ação, que promove 
o crescimento das 
pestanas e hidrata 
o contorno dos 
olhos, para um 
olhar em beleza.
Fórmula testada 
sob controlo 
oftalmológico, 
adaptada aos olhos 
sensíveis e aos 
utilizadores de 
lentes de contacto. 
Sem perfume 
nem corantes. 
Textura água 
fresca. €16,90

LUZ E JUVENTUDE
Nuxellence Jeunesse 

é o primeiro 
tratamento revelador 

da juventude 
e da luminosidade, 

da Nuxe, 
com capacidade 

de reparar os danos 
causados ao DNA 
mitocondrial (que 
é dez vezes mais 

vulnerável do que 
o DNA nuclear).

Ao atuar na 
reparação do DNA 

mitocondrial, 
recarrega as células 

cutâneas, isto é, 
devolve à pele 

a juventude 
e a luminosidade. 

Um tratamento 
de excelência 

da marca. €52,90 

ILUMINA E PROTEGE
Vitamin C Daily Moisturiser 
SPF 30, da The Body Shop, 

é um hidratante diário 
de fácil absorção. Hidrata 
e ilumina a pele enquanto 

a protege dos raios solares 
graças ao SPF 30. Esta 

loção contém camu camu, 
muito rico em vitamina C 

e antioxidante, e óleo 
de sésamo para amaciar. 
Aplique de manhã para 

iluminar a pele e deixá-la 
suave e macia. €20



AÇÃO 
ANTIPAPOS

Hydraphase Intense 
Olhos, da La 

Roche-Posay, tem
uma hidratação 

intensiva localizada e 
uma ação antipapos. 

É indicado 
para rídulas 

de desidratação, 
papos e pálpebras 
inchadas. Reparta 

uma pequena 
noz de produto 
pelo contorno 
do olho, com 

pequenos toques, 
e espalhe o creme. 
Termine com uma 

ligeira pressão
 sobre as têmporas 

para ativar 
a circulação 

linfática. €17,51 

HIDRATAÇÃO PROFUNDA
A marca de cosmética italiana

IÓ Skincare Biotech Formula acaba de 
chegar a Portugal. O Extreme Protection 

Cream proporciona uma hidratação 
profunda e uma ação antienvelhecimento. 

Além de conter ingredientes nutritivos, 
inclui ainda ectoína, um ingrediente 
protetor do ADN celular, altamente 
hidratante graças à sua capacidade 

de manter a água nas camadas 
mais profundas da derme. €67,90

SEM 
IMPERFEIÇÕES 

A YSL aplica 
hoje toda a sua 
experiência em 

tratamento ao tema 
cor e cria o seu novo

e revolucionário
 CC Crème Forever 

Ligth Creator. 
Uma fórmula 

inteligente une 
efeitos à superfície, 

corrigindo 
imperfeições, atua 
instantaneamente 
na tonalidade da 
pele, que irradia 

uma nova luz,
 dia após dia. Num 
só gesto, neutraliza 

todos os tipos de 
irregularidades, 
permitindo que 

a luz domine. €64

TRATAMENTO 
REGENERADOR

A Sensilis apresenta 
o programa Age Lab, 

sistema integral de 
renovação cutânea 

com a duração de três 
semanas, que deixa 

a pele mais lisa 
e rejuvenescida, 

revelando uma nova 
luminosidade e uma 

tez mais uniforme. 
Composto por 

tratamento peeling 
químico e um sérum 

regenerador. €68

PELE NATURALMENTE 
BONITA

Desmaquilhar e limpar, 
purifi car e aperfeiçoar 
e hidratar são os três 

gestos diários que a Nuxe 
recomenda. O Crème 

Fraîche de Beauté existe 
em três versões: Crème 
Fraîche de Beauté, para 

pele normal, Crème Fraîche 
de Beauté Light, para pele 
sensível e mista, e Crème 

Fraîche de Beauté Enrichie, 
para pele sensível, seca 

e muito seca.
€29,50

ANTIENVELHECIMENTO
Este sérum antienvelhecimento foi 

formulado pela Dr. Brandt para 
restaurar a força celular. Produzidas 

uma a uma, as pérolas libertam 
até ao último minuto o poder 

antienvelhecimento do complexo
 Juvenessence+, para limitar 

os efeitos do envelhecimento celular. 
Em cada aplicação, uma pérola 

quebra-se, libertando a dose perfeita 
de ingredientes para uma efi cácia top! 
As rugas são atenuadas, a textura da 
pele é refi nada e os contornos faciais 

são redesenhados. Pode ser usado 
em qualquer idade. €101,90

NOVA PELE EM OITO HORAS
La Crème Peeling de Nuit, dos 
Laboratoires Novexpert, tem um 
efeito “nova pele“ deslumbrante 
em todos os tipos de pele  
graças ao “Trio Peeling”. 
Um cuidado de peeling 
renovador impulsionado 
pelo ácido hialurónico. 
A textura permite a libertação 
gradual dos ingredientes ativos 
de peeling durante a noite. 
Para uma nova pele em apenas 
oito horas. 40 ml, €36. 



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

Luz Casal  
PORTO E LISBOA  
Com mais de três décadas 
de carreira, Luz Casal é uma das 
maiores referências da pop 
espanhola. A cantora regres-

“A Volta
ao Mundo 
em 
80 Dias” 
LISBOA 
Até 28 de 
setembro, o 
Museu Nacio-
nal de História 

Natural e da Ciência, na Rua da 
Escola Politécnica, em Lisboa, 
apresenta “A Volta ao Mundo 
em 80 Dias“, que dá a conhecer 
ao público infanto-juvenil uma 
das obras mais marcantes da 
literatura mundial, englobada
nas temáticas abordadas 
pelo museu. O espetáculo 
tem a duração de 60 minutos. 
Bilhetes: €7 (pago a partir 
dos 3 anos, inclusive). Informa-
ções e reservas: tel. 213 921 
808 e 938 109 644.

“Festival do Panda” 
LISBOA

Depois do Porto, a sétima 
edição do Festival do Panda 
vai animar o Estádio do Bele-
nenses, em Lisboa, nos dias 
27, 28 e 29 de junho. O festival 
tem como tema principal “Vol-
ta ao Mundo”, um espetáculo 
que relata as viagens do Panda 
a bordo do seu divertido jipe 
encarnado. Preço dos bilhetes: 
Pack Família (três pessoas), 
€55, Pack Família (quatro 
pessoas), €68. Informações, 
www.canalpanda.pt.

“MEO Marés Vivas”
VILA NOVA DE GAIA  
Nos dias 17, 18 e 19 de julho, 
a Praia do Cabedelo, em Vila 
Nova de Gaia, acolhe mais 
uma edição do festival MEO 
Marés Vivas. Os três palcos 
recebem nomes como Por-
tishead, The Prodigy, Skrillex, 
James, Modestep, Joss Stone, 

“Por Falar de Amor” 
NOS AUDIOVISUAIS, ESTREIA DIA 26 
DE JUNHO 
O professor de inglês Jack 
Marcus (Clive Owen) lamenta 
a obsessão dos seus alunos 
pelas redes sociais e pelas notas, 
em vez de se interessarem a 
sério pela literatura. Escritor com 
apenas uma obra editada, 
Jack encontra o seu desafi o em 
Dina Delsanto (Juliette Binoche),
a nova professora da escola, uma 

“Minha Alma Por Ti Liberta” 
MEDEIA FILMES, ESTREIA DIA 26 DE JUNHO 
A mãe de Fredi morreu. Ela 
transmitiu-lhe um dom, mas, 
a sofrer com a perda recente, 
Fredi nem quer falar sobre 
isso. No entanto, é obrigado a 
reconhecer que as suas mãos 
têm poderes curativos que 
poucos conhecem e que lhe 

“Romance em 
Amesterdão” 
Tiago Rebelo
ASA
Passaram 15 anos

 desde a última 
vez em que Ma-

riana e Zé Pedro estiveram 
juntos. Ela imaginara milhares 
de vezes o reencontro; ele 
desesperara por voltar a vê-la. 
E, sem que nada o fi zesse prever, 
um breve encontro numa 
estação de metro vem tornar 
aqueles anos quase irreais. 
Quando tudo parecia ter sido 
aplacado pelo tempo, eis que o
passado ressurge e se impõe, 
com um ímpeto que os esmaga 
e lhes revolve o coração.   

“Contidianos 
– Vidas Como 
a Nossa” 
Marina Ribeiro
CHIADO EDITORA 
Coletânea de 
contos de auto-
ria da jornalista 

Marina Ribeiro. Uma incursão 
fi ccional que aborda a indivi-
dualidade e centra a ação em 
situações limite que colocam os 
protagonistas no epicentro de 
momentos que os ultrapassam, 
e cujo desfecho, nem sempre 
conclusivo, os arremessa para 
locais onde não se imaginavam. 
É a vida de todos os dias, 
retratos de rostos banais.

“A Amante” 
James Patterson 
TOPSELLER 
A maior e mais 
compulsiva das 
fi xações do jor-
nalista Ben Cas-
per é Diana, 

a bela mas inacessível mulher 
dos seus sonhos. Quando ela 
é encontrada morta, após uma 
queda da varanda do seu apar-
tamento, fala-se em suicídio, 
mas Ben conhecia-a bem e 
sabe que ela nunca se mataria. 
É então que começa a investigar 
e descobre que ela levava uma 
vida dupla. 

pintora reconhecida pelos seus 
quadros. Desde logo, os dois 
provocam-se mutuamente. Com 
a possibilidade de perder o em-
prego, Jack declara guerra entre 
os amantes das palavras e os das 
imagens. Dina e os seus alunos 
de artes aceitam o desafi o co-
locado por Jack e pelos seus 
alunos de inglês.

dão uma enorme responsabili-
dade. Um dia, uma mãe deses-
perada vai ter com ele na espe-
rança de que cure a sua fi lha, 
doente com uma leucemia. 
Ao mesmo tempo, Fredi reen-
contra Nina, que lhe devolve o 
prazer de viver. Com Grégory 
Gadebois, Céline Sallette e 
Jean-Pierre Darroussin, o fi lme 
francês foi nomeado para 
prémios em vários festivais 
de cinema europeus.

Xutos & Pontapés, James 
Arthur, The Gift, We Trust e 
Skindred, entre muitos outros. 
O bilhete diário custa €30, o 
passe geral para os três dias, 
€60, e o passe VIP, €150. Mais 
informações, www.ticketline.pt 
e www.maresvivas.pt. 

sa a Portugal, depois de dez 
anos de ausência, para dois 
concertos: dia 29 de setembro, 
na Casa da Música, no Porto, e 
dia 30 no CCB, em Lisboa. 
Luz Casal vem apresentar 
o disco “Almas Gemelas“, 
editado em 2013. Bilhetes 
entre €30 e €50, em Lisboa, 
e entre €30 a €35, no Porto. 
www.ccb.pt e www.casadamu-
sica.com. 
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fotos Tiago Frazão

A cozinha de Vasco Aragão

Ovos Estufados em Óleo de Trufas 
com Ervilhas Doces

Risotto de Amêijoas à Bulhão Pato 

INGREDIENTES:

• 400 g de ervilhas
• 4 ovos
• 1 cebola grande
• 1 frasco de óleo de trufas 
• 1 dl de azeite virgem
• 4 c. de sopa de açúcar
• 1 ramo de coentros
• Sal e pimenta q.b.

INGREDIENTES:

•  400 g de amêijoas 
• 200 g de risotto
• 1 dl de azeite
• 2 dentes de alho
• 1 cebola pequena
• 1 chávena de vinho branco
• 1 molho de coentros
•  100 g de queijo mozzarella 

em fi os
• Sal q.b.

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Num tacho, deite o óleo de 
trufas e leve ao lume para 
aquecer. Deite os ovos, um de 
cada vez. Deixe-os estufar em 
lume brando e reserve. Numa 
caçarola, faça um refogado com 
a cebola picada. Quando esta 
estiver transparente, junte as 

ervilhas e deixe cozinhar em 
lume brando. Quando estiverem 
macias, junte as quatro colheres 
de açúcar e os coentros e 
envolva tudo. Tempere com 
sal e pimenta.Deixe cozinhar 
durante mais dois minutos 
e sirva com os ovos estufados.

Numa frigideira funda, frite 
os dentes de alho picados 
com um fi o de azeite. Acres-
cente as amêijoas e deixe-as 
abrir. Regue com um pouco 
de vinho branco e junte um 
pouco de coentros picados. 
Reserve o molho e passe-o por 
um coador. Num tacho, deite 
o restante azeite e a cebola 
picada, e deixe refogar durante 

uns minutos. De seguida, junte 
o risotto e envolva-o. Regue 
com o molho das amêijoas 
previamente coado e deixe 
cozinhar. Vá acrescentando 
água previamente temperada 
de sal. Quando o arroz estiver 
quase cozido, junte um bom 
molho de coentros picados 
e o queijo mozzarella. Sirva 
de imediato com as amêijoas.





shopping

LUXO E SOFISTICAÇÃO
Um relógio clássico 

que comemora o luxo 
sofi sticado da marca 

Calvin Klein. Lançado 
inicialmente em 2007, 
o Calvin Klein Bold é 

agora unissexo. A versão 
com bracelete de aço 
inoxidável polido tem 

o mostrador disponível
em preto, prateado, 

azul-escuro e azul-claro. 
Cada relógio apresenta  

o logótipo da marca 
às 12 horas 

e os ponteiros 
das horas e dos minutos 

em superluminova. 
A partir de €200.

CONSCIENCIALIZAR 
COM UM VINHO 

Como parte da sua 
contribuição para 

a plataforma Salvar o Tua 
Proteger o Douro, 

o Esporão decidiu lançar 
uma edição especial 

de 1000 garrafas do seu 
vinho tinto premiado 

Assobio 2011, produzido
 na Quinta das Murças. 

O valor das receitas
 reverte integralmente
a favor daquela causa, 

que pretende sensibilizar 
para as consequências 

da construção 
da barragem hidroelétrica 

de Foz Tua. €10

ELEGÂNCIA 
E MODERNIDADE

A gama Black Velvet, da 
Küppersbusch, destaca-se 
pela elegância do design, 

tendo por base a tecnologia, 
a robustez e a fi abilidade de 

uma marca de origem alemã. 
O preto com toque aveludado 

é o elemento distintivo desta 
coleção que usa o vidro 

de forma a criar uma estética 
singular e moderna.

CONTRA AS PICADAS 
DE MOSQUITOS

Previpiq é um repelente 
de insetos que se apresenta 

sob a forma de leite protetor 
em roll-on. Protege das picadas 

de mosquitos, europeus 
e tropicais. Por ser em roll-on, a 

aplicação é muito fácil, bastando 
passar em algumas zonas 

do corpo e não sendo 
necessário cobrir toda 

a área exposta.

ESPAÇO RENOVADO
As lojas Marques Soares acabam de inaugurar 
um novo espaço, na cidade do Porto. 
Com 18 anos de experiência, a marca apresenta 
na sua nova loja uma decoração moderna e 
contemporânea. A ótica mantém o compromisso 
de qualidade e efi cácia na saúde ocular, 
dispondo de uma equipa de profi ssionais que 
aconselha e ajuda a selecionar os produtos mais 
adequados às necessidades de cada pessoa.

O RELÓGIO DO ROCK
A Anjewels junta-se ao Optimus Alive com o lançamento de 

uma edição especial do relógio Pop. Com duas braceletes impactantes 
para conseguir o melhor look festivaleiro, o relógio tem um botão de luz 

no mostrador digital para iluminar os concertos mais calmos, enquanto 
o mostrador analógico marcará o tempo para o próximo espetáculo. 

A bracelete de silicone preto tem a inscrição “Optimus Alive’14” 
em cor de laranja. PVP braceletes, €15 cada, e mostrador €35.

UM VERÃO EM PLENO
Para os dias quentes de praia, 
a Giovanni Galli oferece tudo 

aquilo de que o homem 
moderno precisa para um 
verão em pleno. Na linha 

beachwear, além de 
calções, t-shirts e bonés, 

a marca conta com toalhas 
de praia de várias cores. 

Toalha, €34.



NADADORES SALVADORES 
ALIADOS DA PROTEÇÃO 
SOLAR
A marca La Roche-Posay 
pretende consciencializar 
quanto à melhor forma de lidar 
com o sol. Por isso, ampliou 
a sua missão de proteção 
solar nas praias com o apoio 
da Anthélios e do Instituto 
de Socorros a Náufragos. 
Assim, vão ser 100 as praias 
portuguesas onde os 
nadadores salvadores 
vão ajudar na sensibilização 
do grande público para o risco 
da exposição solar e para a 
prevenção do cancro da pele.

LOOKS SENSUAIS E DESCONTRAÍDOS
A Despi é uma marca de swimwear que vem diretamente do Brasil para tornar as mulheres portuguesas mais elegantes 

e confi antes, tanto na praia como na piscina. Discovery é o tema desta coleção que se inspirou nas grandes navegações 
do séc. XV. Uma coleção que é uma viagem de cores e materiais que se traduzem em conforto e elegância. E para complementar 

todos os modelos de biquínis e fatos de banho da marca, a Despi aposta nas saídas de praia que, entre túnicas e kaftans, 
de seda ou algodão, opacas ou translúcidas, são o complemento perfeito para um verão inesquecível.

DOCE E SALGADO?
Com uma gama de sabores cada vez 
mais diversifi cada, a Popz é indispensável 
nas tardes de convívio entre amigos, 
pois permite oferecer, em apenas alguns 
segundos, um snack pouco calórico, 
saudável e saciante. As novas Popz 
Sweet & Salty são a mistura perfeita 
para quem gosta da conjugação 
de doce e salgado. €1,10

NOVA GAMA DE PASTILHAS
Depois das habituais drageias 
refrescantes, chega a Smint Chicle, 
uma pastilha sem açúcar 
com o mesmo formato triangular 
e ainda mais fresca, devido 
às micropartículas intensifi cadoras de sabor, agora também 
com sabor a morango, além dos tradicionais spearmint e 
peppermint. As embalagens metálicas são para reutilizar e podem 
ser recarregadas com as bolsas de pastilhas mais económicas.

UM VERÃO MAIS SEXY
Uma coleção de banho 
composta por cores frescas 
e muito rica em detalhes. 
Os cortes são sexy, 
e os estampados, modernos. 
São assim as propostas 
de swimwear 
da Women’Secret 
para o verão de 2014. 
As peças, em conjunto ou 
separado, permitem inúmeras 
combinações que ajudam 
a criar o look perfeito 
para cada momento 
e para cada personalidade. 
Para a praia ou para 
a piscina, as propostas 
da marca são jovens, 
sensuais e cheias de cor.

PRIMEIRA LINHA DE HIGIENE 
ÍNTIMA PARA OS HOMENS

Agora também eles têm direito a cuidados de 
higiene íntima. Da Holanda chega Rinz24, que vai 

revolucionar os rituais de beleza masculinos. 
Rinz24 destina-se aos vários momentos da 

vida de um homem cosmopolita, que passa 
muito tempo fora de casa, em viagens, 

trabalho ou diversão, mas não descura a sua
 imagem e o seu bem-estar. Rinz24 dará 
aos portugueses aquela segurança que

 faz toda a diferença…E elas vão adorar!

CORES VIBRANTES
Oferecendo o mesmo estilo clean 

e contemporâneo presente nas anteriores 
edições, o TW Steel Canteen é estanque 

até 10 ATM. A diversão e o elemento 
fashion foram fundidos nestes novos 

relógios dinâmicos através de uma 
incrível variedade de cores, tanto 

nos mostradores como nas braceletes 
de silicone. Com este modelo, a marca 

pretende aliar a funcionalidade à elegância. 
Preço sob consulta.
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Complete as grelhas de forma a que cada coluna, linha e quadrado 3x3 contenha os algarismos de 1 a 9

Encontre 6 diferenças entre as imagens semelhantes
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❐ Cristiano Ronaldo  ❐ João Moutinho  ❐ Raul Meireles  ❐ Miguel Veloso  ❐ João Pereira  ❐ Eder  ❐ Bruno Alves  ❐ Hélder Postiga

Descubra os nomes de OITO JOGADORES DA SELEÇÃO NACIONAL



Coloque as palavras indicadas 
nos seus lugares no Cruzadex. 

A letra já colocada serve de guia

SOLUÇÕES

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

10 LETRAS  ❐ ACABRUNHAR ❐ INTANGÍVEL ❐ VASSALAGEM  

9 LETRAS  ❐ AMARROTAR ❐ AMÍGDALAS ❐ UNIVERSAL  8 LETRAS  

❐ ANSIOSOS ❐ HAVAIANO ❐ MAGAREFE ❐ OZONIZAR  7 LETRAS 

 ❐ ABALROA ❐ BANDEJA ❐ LHANEZA ❐ TERREAL  6 LETRAS  ❐ APARTE 

❐ GRANJA ❐ PATIFE  5 LETRAS ❐ MIRIM ❐ NÁCAR ❐ SAGAZ ❐ USINA

 ❐ UVADA  4 LETRAS  ❐ BAFO  ❐ CAÇA  ❐ CAJU  ❐ MIAR  ❐ RIFA  

3 LETRAS  ❐ CRÓ ❐ ELE ❐ EME ❐ ENE ❐ GIZ ❐ LIS ❐ SIM ❐ UNE 

❐ UPA ❐ URO  2 LETRAS  ❐ EU ❐ FÉ ❐ LÊ ❐ UM
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LINHAS: Sopa, Lula, Grés, Álea
COLUNAS: Asas, Lelo, Puré, Alga

A
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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: Siga o seu verdadeiro amor 
e procure não se deixar infl uenciar 
por terceiros.
Saúde: Cuide mais do aparelho 
digestivo: ele também merece 
a sua atenção.
Dinheiro: Antes de fazer despesas, 
pense duas vezes, se não quer 
sair prejudicado.
Pensamento Positivo: A amizade 
ajuda-me a preservar o equilíbrio 
na minha vida.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: Valete de 
Ouros, que signifi ca Refl exão, 
Novidades.
Amor: Não menospreze as 
opiniões e os sentimentos 
do seu par. Dê-lhe mais de si!
Saúde: A sua saúde não 
apresentará alterações graves.
Dinheiro: Antes de investir 
num novo projeto, pense bem.
Pensamento Positivo: Refl ito 
sobre as novidades que a vida 
me apresenta.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: Úrano
Carta Dominante: Valete de 
Espadas, que signifi ca Vigilante 
e Atento.
Amor: Andará carente no que 
toca a demonstrações de afeto. 
Não tenha receio de as pedir.
Saúde: Estará muito enérgico 
esta semana. Aproveite!
Dinheiro: Podem surgir boas 
oportunidades profissionais. 
Não as deixe fugir.
Pensamento Positivo: Estou 
vigilante e atento para não ser 
surpreendido.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que signifi ca Afeição, Falsidade.
Amor: Evite ser ciumento e 
possessivo. Esses sentimentos e 
comportamentos só tenderão a 
afastá-lo do seu par.
Saúde: Descanse mais. A sua 
saúde em geral agradecerá.
Dinheiro: Invista em algo que 
possa vir a ser-lhe útil.
Pensamento Positivo: Cultivo 
a afeição na minha vida. Não 
deixo espaço para falsidades.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: Marte
Carta Dominante: 3 de Ouros, 
que signifi ca Poder.
Amor: Ponha os problemas de 
parte e divirta-se mais com os 
seus fi lhos ou com as crianças da 
sua família. Não se arrependerá!
Saúde: Se tem colesterol alto, 
faça uma alimentação mais 
saudável e rica em vitaminas.
Dinheiro: A sua vida fi nanceira 
manter-se-á estável. 
Pensamento Positivo: Tenho 
o poder de tomar as decisões 
certas na minha vida.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: Seja mais otimista. Na 
verdade, não sabe quando o 
amor poderá bater-lhe à porta. 
Saúde: Possíveis dores de cabeça. 
Evite estar muito tempo ao sol.
Dinheiro: Momento positivo no 
que toca às suas fi nanças.
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus planos e não desanimo 
perante os obstáculos.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: Vénus
Carta Dominante: Valete de 
Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas.
Amor: A sua autoconfi ança estará 
tão elevada que quererá mostrar 
a sua sensualidade.
Saúde: Deixe a preguiça de lado 
e faça exames de rotina.
Dinheiro: Alguns problemas 
podem avizinhar-se, mas terá 
facilidade em resolvê-los.
Pensamento Positivo: Os 
verdadeiros amigos trazem 
mais alegria à minha vida.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: Vénus
Carta Dominante: O Sol, que 
signifi ca Glória, Honra.
Amor: Momentos de puro 
romance estarão presentes 
na sua vida afetiva.
Saúde: Solte-se da rotina, se 
não quer ver-se mergulhado em 
estados de tristeza. Aproveite 
o tempo livre para sair e se 
divertir mais.
Dinheiro: Neste campo, a sua 
vida correrá sem problemas.
Pensamento Positivo: O amor 
glorifi ca a minha vida.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Cavaleiro de 
Espadas, que signifi ca Guerreiro, 
Cuidado.
Amor: Despeça-se das tristezas 
e dos estados de melancolia. 
Parta em busca da felicidade!
Saúde: Poderá sentir dores de 
coluna. Não faça esforços.
Dinheiro: As suas fi nanças não 
conhecerão qualquer mudança 
signifi cativa neste período.
Pensamento Positivo: Estou 
atento ao que me rodeia.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: Lua
Carta Dominante: A Imperatriz, 
que signifi ca Realização.
Amor: Se ainda está preso ao 
passado, é tempo de o apagar 
de vez, para estar disponível.
Saúde: Se não se sente bem, 
consulte o seu médico. 
Dinheiro: Poderá sentir o desejo
de fazer uma doação de caridade. 
Faça-o e sentir-se-á muito bem 
consigo mesmo.
Pensamento Positivo: Concen-
tro-me no presente. Só assim 
concretizo os meus desejos.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: 6 de Copas, 
que signifi ca Nostalgia.
Amor: Se está de férias, visite os 
seus familiares. Eles ficarão 
satisfeitos com a sua atitude. 
Saúde: Poderá sentir momentos
menos bons no que respeita 
ao seu aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha em atenção 
as pessoas que o rodeiam. Veja 
em quem pode confi ar.
Pensamento Positivo: Vivo 
o presente com confi ança.

TERESA GUILHERME
A apresentadora e produtora Teresa Guilherme nasceu 
sob o signo de Caranguejo. As mulheres que nascem sob 
esta infl uência têm uma enorme sensibilidade ao que 
as rodeia, conseguindo aperceber-se dos sinais mais 
impercetíveis e sendo capazes de quase ler nos olhos 
das outras pessoas. São muito femininas e gostam de
ser mimadas e acarinhadas por quem mais amam.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: A Torre, que 
significa Convicções Erradas, 
Colapso.
Amor: Não se iniba. Demonstre ao 
seu companheiro aquilo que sente. 
Saúde: Está na altura de dar mais 
atenção à sua saúde. Aproveite os 
dias de sol para caminhar.
Dinheiro: Lembre-se de que, para 
atingir os seus objetivos, tem de 
se esforçar. 
Pensamento Positivo: Estou 
sempre a tempo de recomeçar.
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