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DESTROÇADOS
AO LADO DE MONIZ, MOURA 
GUEDES CHORA A MORTE DE 

ANDRÉ BESSA: “O MEU FILHO 
ERA O MELHOR AMIGO DELE”

MARGARIDA LOPES DEDICA POEMA 
AO NAMORADO: “PENSEI QUE 

O AMOR IA DURAR PARA SEMPRE...” 

FUNERAL DE ANDRÉ BESSA REÚNE 
CENTENAS DE PERSONALIDADES 

O último adeus de 
JUDITE SOUSA ao fi lho, 
vítima de acidente 
trágico aos 29 anos

DOR 
SEM FIM
“Uma parte de mim 
morreu com o meu ANDRÉ”



Mãe de Beatriz, 
de 6 anos, MARISA 

LIZ aguarda a 
chegada de Tiago, 

em setembro

  A vocalista dos Amor 
Electro já está a 

trabalhar num novo 
disco com a banda

 “É diferente 
cuidar de 
um rapaz. 

Sou mulher, 
não sei do que 
é que precisam 

[risos]„

Em Cannes, 
Marisa Liz, 
de 31 anos, 
confessou 

que atravessa 
um momento 

muito feliz 
na sua vida,
tanto a nível 
pessoal como 
profi ssional

E
m agosto, Marisa Liz quer parar 
e dedicar-se intensamente às suas 
últimas semanas de gravidez. A viver 
uma fase “muito feliz”, a vocalista 
dos Amor Electro e o seu compa-

nheiro na música e na vida, Tiago Pais Dias, 
preparam-se para receber Tiago, que em 
setembro vem juntar-se a Beatriz, de 6 
anos. Para Marisa, que foi mãe pela primeira 
vez aos 25 anos, esta está a ser uma gravidez 
“mais descontraída”. Curiosa por saber como 
será viver a experiência de ser mãe de um 
rapaz, a mentora do programa “The Voice” 
assume-se “mãe-galinha”e “super protetora”. 
A família vem em primeiro lugar e Marisa der-
rete-se quando fala da fi lha, Beatriz. A viver um 
momento intenso, também a nível profi ssional, 
a cantora e os restantes membros dos Amor 
Electro estão a preparar um novo trabalho. 
Uma alegria para a cantora, que afirma 
que em palco se sente “um super herói”
e que garante que com Tiago não há 
necessidade de separar a vida profi ssional 
da vida pessoal. 



Lux – Apesar de estar grávida de seis meses, 
não abrandou o ritmo…
Marisa Liz – Nesta fase tem havido muito 
trabalho. Temos estado com o “The Voice”, 
com concertos e só vou fazer uma pausa 
em agosto. O bebé nasce em setembro, mas 
quero tirar um mês para me dedicar inteira-
mente à gravidez. Há prioridades e a minha 
é claramente a pessoal. Mas já estamos 
a compor para um próximo disco, porque não 
conseguimos estar quietos, está-nos no sangue 
[risos]. Portanto, há várias coisas a acontecer 
neste momento que estão a deixar-me
feliz porque estou a trabalhar muito e está 
tudo a correr muito bem.
Lux – Esta gravidez chega seis anos depois 
da primeira. Está a ser muito diferente?
M.L – A primeira vez foi o oposto desta. Parei 
de trabalhar e estava em casa. Tomei a decisão 
de me dedicar por completo à gravidez. 
Lux – Sente que por ser a segunda gravidez 
é mais fácil?
M.L. – Estou mais preparada, mais descontraída, 
já sei como é que as coisas acontecem. 
Na primeira acho que se fi ca sempre mais 
ansiosa. Agora já sei.
Lux – E agora é um rapaz. Está curiosa?
M.L. – Estou. É muito diferente cuidar de um 
rapaz. Eu sou mulher, não sei o que é ser 
um homem, o que é que eles sentem, do 
que é que precisam na realidade [risos]. 
Mas, como é obvio, aquilo que sei que lhe 
vou dar, independentemente de ser um rapaz 
ou uma rapariga, é muito amor. E vou tentar 
dar-lhe a melhor educação possível. Mas acho 
que é diferente. As raparigas falam muito, 
a Beatriz fala muito. Mas já me disseram 
que com os rapazes é mais fácil. Vamos ver, 
se calhar estão a enganar-me.
Lux – Que tipo de mãe é?
M.L. – Sou uma mãe-galinha e não sou muito
descontraída.
Lux – Mas parece uma pessoa descontraída…
M.L. – Sou muito stressada. Tenho é o contra-
balanço de ter pessoas descontraídas à minha 
volta. Devo ser a pessoa mais stressada do 
grupo, mas os restantes Amor Electro são de 
uma descontração imensa. Se não fossem eles,
teria ataques cardíacos [risos]. E aí sinto-me 
muito segura, por ter espaço para stressar

 Marisa Liz afi rma que a sua família 
sempre acreditou nela e a apoiou 
em tudo, e que se um dia os fi lhos 
quiserem ser cantores, apoiá-los-á 

da mesma forma

 “Sou mãe-galinha 
e não sou muito 
descontraída„ 



 A cantora assume 
que gosta de mudar 

de visual e diz: “Há quem 
faça massagens, eu corto 
o cabelo.” Marisa afi rma 

que não é agarrada a coisas 
mas sim a pessoas

 “Não gosto de 
meios-termos, 

das coisas 
mais ou menos. 
Ou é ou não é„ 

porque eles estão lá para me acalmar.
Lux – É uma mãe exigente com a Beatriz?
M.L. – Sou exigente no sentido de querer que 
a minha fi lha seja feliz e que não se deixe levar 
por infl uências, porque isso foi algo que me 
passaram. Nisso sou exigente, digo-lhe sempre
que o que interessa é o que ela sente e que 
não gosto que pense pela cabeça dos outros. 
Agora, sou muito mãe-galinha e sou muito 
afetuosa, se calhar até demais. Sou chata, 
porque, até agora, a Beatriz é o amor da minha 
vida. O facto de não olhar para a Beatriz 
custa-me. Se a Beatriz estivesse aqui seria 
impossível estar descontraída, porque estaria 
constantemente a pensar nas escadas, na 
água… E tenho de me controlar para não lhe 
passar alguma da minha ansiedade enquanto 
mãe. Quando se ama tanto alguém, não 
queremos que nada de mal aconteça.
Lux – Não sente que isso, por vezes, pode 
ser prejudicial?
M.L. – Sinto. Há aquelas alturas em que 
penso ‘tenho de me acalmar para não 
passar uma ansiedade constante’. Se não, 
os miúdos pensam que vai acontecer-lhes
alguma coisa a qualquer momento.
Lux – A Beatriz está feliz por ir ter um irmão?
M.L. – Está, muito.
Lux – Enquanto jurada no “The Voice”, é difícil 
julgar pessoas que chegam com um sonho?
M.L. – Essa palavra é logo estranha à partida. 
Não é tanto julgar, é mais avaliar. A nossa 
situação no “The Voice” é um bocadinho mais
difícil porque estamos num programa com 
um formato diferente. Ali não há pessoas 
a cantar mal. Tento que a minha função seja 
a de ajudar no que puder, sempre mantendo 
o que eles querem seguir. Não estou aqui 
para defi nir a carreira de ninguém. Mas 
é muito difícil quando temos de mandar 
alguém embora. Mas isso é assim com todos 
os aspetos da vida. Seja um não, seja quando 
cortamos com alguma coisa... É muito difícil 
para mim, com certeza será muito difícil para 
eles. Mas isso depois também depende da 
capacidade que temos de aceitar aquilo que 
acontece e de encarar isso como algo positivo. 
Ninguém pode esquecer-se de que aquilo 
é um programa. O “The Voice” é ótimo, nós 
trabalhamos com os concorrentes, a produção 
é fantástica, é tudo bom, mas é um programa. 
E eles não podem esquecer-se disso. Uma 
carreira não pode basear-se nisso. 
Lux – Ouviu muitos nãos ao longo da vida?
M.L. – Ouvi alguns. Comecei a cantar com 
11 anos e acho que tive muita sorte. Eu sabia 
claramente que alguma coisa iria acontecer 
e depois sei que conta a intenção com que se 
vem para este meio. Se calhar, não encarei os 
nãos que ouvi na minha vida como nãos porque 
sabia, e sei, que cada coisa tem o seu tempo.
Lux – Sempre defi niu prioridades? 
M.L. – Aquilo que criamos na nossa vida, pessoal



ou profi ssionalmente, tem muito a ver com 
a nossa educação. Venho de uma família 
que trabalhou muito, sempre. Nunca tivemos 
grandes coisas e nunca precisámos disso. Para 
mim, o facto de trabalhar não é negativo. 
É algo que encaro como a normalidade. 
E realmente deram-me valores que me 
ajudaram a ter a capacidade de seguir em 
frente e de ter a tenacidade e a determinação 
para não desistir. E isso acontece quando temos 
pessoas à nossa volta que acreditam e nos 
fazem acreditar em nós. Porque é muito fácil 
haver inseguranças em certas idades e eu 
fui uma miúda muito insegura em relação 
àquilo que era capaz ou não de fazer. Mas 
tive uma força muito grande à minha volta 
que me ajudou a nunca desistir dos meus 
sonhos. Independentemente do que fosse. 
Desde que fosse honesto, desde que nunca 
tivesse de pisar ninguém e fosse sincera 
comigo. Quanto ao que os outros dizem, 
acarto para mim o que me faz bem, o que me 
faz mal deito fora.
Lux – No programa, escolhe vozes fortes 
e pessoas com personalidade. Acha que são 
um bocado o seu espelho?
M.L. – Nunca tinha pensado nisso assim. 
Se calhar, inconscientemente sim. Não gosto 
de meios-termos, não gosto das coisas mais 
ou menos. Ou é ou não é. Ou gosto de uma 
voz muito suave ou de vozes muito intensas. 
Gosto de vozes com personalidade e de 
pessoas com quem me sinta motivada a traba-
lhar. Não gosto de quem esteja só à procura 
de fama. Quero pessoas que queiram uma 
carreira e que queiram fazer música. Mais do 
que aparecer, que queiram criar alguma coisa. 
Para mim, cantar bem também é saber passar 
alguma coisa e isso, a mim, emociona-me. 
Lux – Trabalha com o Tiago. Como é que 
separam a parte pessoal da profi ssional?
M.L. – Não há grande separação. Não há 
necessidade disso. Trabalhamos juntos há 
alguns anos. E sei que parece cliché, mas 
na banda (eu, o Ricardo, o Tiago e o Rex) 
somos claramente uma família. 
Lux – Há quanto tempo é que trabalham juntos?
M.L. – Há cinco anos. Começámos com 
a Catwalk, uma banda de versões. Um ano 
depois, passámos para os Amor Electro. Antes 
tínhamos sempre trabalhado com pessoas 
diferentes, mas na altura em que saí dos 
Donna Maria, a única pessoa com quem, 
para mim, fazia sentido trabalhar era o Tiago. 
Lux – A Marisa e o Tiago andam em digressões 
juntos. Passam muito tempo longe da 
Beatriz?
M.L. – Não. Acho que passo mais tempo com 
a minha fi lha do que a maior parte das pessoas 
que tem um trabalho normal das 9h às 5h. 
Como é obvio, há dias em que não estou 
com ela. Tento sempre que não sejam muitos. 
E quando estou com ela, estou realmente 

Foi Marisa quem escolheu o nome para o fi lho. Tiago nasce em setembro 
e vai ter o nome do pai, o multi-instrumentista Tiago Pais Dias

 “Em palco, a imagem é o meu alter ego. 
Sinto-me um super-herói e penso ‘vou pôr o fato 

de Batman, ter poderes e ‘bora lá salvar o mundo’„ 



com ela. E tenho a minha mãe, que é o nos-
so porto de salvação. A Beatriz vem con-
nosco muitas vezes, e a minha mãe tam-
bém nos acompanha porque é a pessoa 
em quem eu, enquanto mãe-galinha [ri-
sos], confio a minha filha. A minha mãe 
é claramente uma segunda mãe para a 
Beatriz, o que me deixa muito descansada, 
porque tenho a certeza de que lhe passa todos 
os valores que me passou e que a ama 
incondicionalmente. 
Lux – Gostaria que os seus fi lhos fossem 
cantores?
M.L. – Eles têm de ser aquilo que quiserem. 
Tento sempre que a Beatriz não se leve a 
sério, mas que leve a sério aquilo que faz. 
Acho que ela tem é de ser feliz. Era um bocado 
parvo da minha parte ter tido oportunidade 
de fazer o que sempre quis, por ter pessoas 
que me apoiaram, e não fazer o mesmo pelos 
meus fi lhos. 
Lux – Há ainda aquela ideia de que em
Portugal é difícil viver da música…
M.L. – Durante muitos anos achou-se que 
ser músico não era uma profi ssão. Acho que 
é difícil em qualquer área. É difícil viver se 

tivermos a mentalidade de que as coisas são 
difíceis, se virmos as coisas como um problema 
e não como um desafi o. 
Lux – Como é que se mantém em forma?
M.L. – É fácil porque sempre fui muito magra 
e é de família. A nível de alimentação, tenho 
mais cuidados agora que estou grávida, mas o 
manter-me em forma… Não sou uma pessoa 
dedicada ao desporto, de todo.
Lux – A Marisa tem uma energia enorme em 
palco. Como é que se prepara fi sicamente?
M.L. – Estar no palco é o meu desporto. Mas, 
sinceramente, a minha preparação é muito 
mais emocional. É tentar cantar uma música, 
que já cantei 200 vezes, como se fosse a 
primeira vez. E é isso que sinto realmente quan-
do a música começa. Digo as duas primeiras 
palavras e, de repente, penso ‘o que é que 
estou a dizer? Isto é brutal!’ [risos] e deliro 
com aquela energia toda e com a malta a to-
car. Agora, a minha preparação física é muito 
rudimentar. É ter uma boa alimentação, 
descansar... Dormir é muito importante para 
a voz, mas, mais do que isso, é estar bem 
comigo e ser feliz.
Lux – Faz mudanças de visual com uma 

certa regularidade. Gosta de mudar?
M.L. – Gosto. Não sou nada agarrada a 
coisas. Se me apetecer realmente mudar, 
quer seja de penteado, de look, de casa, 
do que quer que seja, não tenho qualquer 
problema. Não me ligo a esse tipo de coisas, 
ligo-me a pessoas, de resto, tudo se pode 
alterar.
Lux – São imagens pensadas enquanto 
artista?
M.L. – Não, não é pensado. É porque me 
apetece. Mas somos muito assim na banda 
e achamos que a música e a forma como nos 
apresentamos têm uma ligação. E, às vezes, 
ter uma imagem que crie alguma curiosidade 
nas pessoas pode fazer com que ouçam a 
nossa música posteriormente. Sou dos dois 
mundos. Tanto gosto de me arranjar muito,
e estar em Cannes para uma festa glamo-
rosa, como gosto de estar descontraída. 
Em palco, a imagem é o meu alter ego, 
sinto-me um super-herói e penso ‘vou pôr 
o fato do Batman, ter poderes e ‘bora lá 
salvar o mundo’. ■

 Marisa Liz diz que o seu 
desporto é estar em palco 

e que a sua preparação 
para os concertos é mais 
emocional do que física

 “Não vi os nãos 
na minha vida 

como nãos, 
porque sempre 

soube que 
cada coisa tem 
o seu tempo„

 “Sou exigente 
no sentido 

de querer que
 a minha fi lha 

seja feliz 
e que não se 
deixe levar 

por infl uências„ 

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



 A cantora diz que a sua é uma família 
muito unida, e é com ela que passa todos 
os momentos em que não está a trabalhar

 “Não há guerras de egos nos Amor 
Electro. O que é bom para cada 
um de nós é bom para a banda„ 



C
ristina de Espanha vai responder em tri-
bunal pelo caso de corrupção que tam-
bém envolve o marido, Iñaki Urdangarín. 

A infanta foi formalmente acusada de fraude 
fi scal e branqueamento de capitais. Em causa 
está a sua alegada participação nos negócios 
do marido, e na sua empresa Nóos. De acor-
do com a investigação, a irmã de Felipe VI terá 
benefi ciado dos negócios ilegais do marido e 
da respetiva empresa, da qual detinha 50%. 
A investigação começou em 2006 e em 2011 
Iñaki Urdangarín foi constituído arguido. Em fe-
vereiro deste ano, Cristina de Espanha foi chama-
da para ser ouvida, numa audiência histórica, já 
que foi a primeira vez que um membro de uma 
casa real europeia respondeu perante a Justiça 
num caso de corrupção. Cristina, que vive atual-
mente em Genebra, na Suíça, com o marido e 
os quatro fi lhos do casal, sempre negou qual-
quer envolvimento nos negócios de Iñaki Urdan-
garín, mas o juiz José Castro parece não ter 
qualquer dúvida sobre a participação da infanta 
no caso que mais danifi cou a imagem da família 
real espanhola e que lesou o Estado em dezenas 
de milhões de euros. No entanto, e de acordo 
com o El País, a decisão do juiz de sentar a 
infanta no banco dos réus já foi alvo de recurso, 
não só pelos advogados de defesa de Cristina 
de Bourbón, mas também pelo procurador 
público anticorrupção, Pedro Horrach. ■

fotos Getty Images e Arquivo Lux

 A irmã do rei Felipe VI 
vai ser julgada 

juntamente com 
o marido, IÑAKI 
URDANGARÍN

 INFANTA CRISTINA 
acusada 

de fraude fi scal 
e lavagem 
de dinheiro

 A ausência de 
Cristina – que 
vive com Iñaki 
e os fi lhos em 
Genebra – na 
proclamação 

de Felipe 
pode estar 
relacionada 

com a decisão 
do juiz de a 

sentar no banco 
dos réus

 Advogado da fi lha 
de Juan Carlos já 

pediu recurso



Em “As Minhas 
Gémeas”, 

ANA MARQUES 
conta o drama 

que viveu 
durante 

a gravidez 
de Francisca 

e Laura

 “Tentei 
não 

alimentar 
essa ideia, 
mas é claro 

que tive 
medo 

de morrer„ 
Ana Marques

C
inco anos depois do 
nascimento das fi lhas, 
as gémeas Francisca e 
Laura, fruto da relação 
com Joaquim Barata 

Correia, Ana Marques decidiu 
partilhar publicamente o drama 
vivido na sua primeira e única 
gravidez, que a levou a um 
internamento na Maternidade 
Alfredo da Costa, em Lisboa, às 
30 semanas de gestação, vítima 
de pré-eclâmpsia. “É a minha 
história, mas o que é engraçado 
é que, nos últimos dias, desde 
que o livro foi posto à venda, 
tenho a minha caixa de e-mails 

cheia de mensagens de pessoas 
anónimas que se reconheceram 
nas minhas palavras. Há ‘n’ pes-
soas que se identifi cam com 
bocadinhos do que está aqui 
e isso é muito interessante”, 
contou a apresentadora da SIC 
no dia do lançamento de “As 
Minhas Gémeas”, da editora 
Guerra & Paz, no El Corte Inglés, 
em Lisboa, na presença de 
familiares e muitos amigos. 
Foram 33 dias de internamento,
um período duro, que acabou 
por ter um final feliz com o 
nascimento saudável das fi lhas. 
No entanto, Ana Marques não 

Em cima, à esquerda, Ana Marques com o marido, Joaquim Barata Correia. À direita, Pedro Rolo Duarte. 
Em baixo, os pais da apresentadora da SIC, Isabel e Benedito Marques



Em cima, à esquerda, a 
autora com os amigos José 
Agualusa, Cila do Carmo, 

Sílvia Rizzo e Madalena Vieira 
dos Santos. Em cima, Júlia 

Pinheiro e Andreia Rodrigues. 
À esquerda, Manuel Marques 

com Ana Martins e a fi lha, 
Inês, e Sofi a Carvalho. 

À direita, Cláudio Ramos

 “Une-nos 
uma profunda 
amizade, com 

mais de 20 anos„ 
Júlia Pinheiro



 À esquerda, Merche Romero, que recordou o drama 
da sua mãe, que perdeu três gémeas no parto. À direita, 
a decoradora Maria Barros. Em baixo, Ana Marques com 
Helena Sacadura Cabral, e o médico Fernando Póvoas

 “A Ana é uma menina 
muito querida e é, para mim, 

uma espécie de afi lhada„ 
Helena Sacadura Cabral

esconde a angústia que viveu: 
“Tentei não alimentar essa ideia, 
mas é claro que tive medo de 
morrer”, confessa, com o distan-
ciamento que lhe permitiu agora 
contar a sua história. Aproveita 
o momento também para agra-
decer o apoio médico, da família 
e dos amigos, e principalmente, 
de Joaquim, o pai das suas fi lhas. 
“O papel dele também foi muito 
importante e, por isso, este livro 
também é para os pais. O pai 
é uma fi gura que fi ca do lado 
de fora, que vai visitar-nos e faz 
uma cara feliz, mas que, quando 
vai para casa sozinho, também 
leva consigo uma imensidão 
de preocupações”, justifi ca. Feliz 
pelas fi lhas que recebeu, Ana 

Marques, aos 42 anos, não equa-
ciona ter mais fi lhos: “Tive uma 
sorte extraordinária, tenho duas 
miúdas maravilhosas, diferentes, 
que me adoram, que eu adoro… 
Há que saber ler os sinais do 
Criador! Acho que o Criador foi 
muito generoso comigo e me 
deu o sinal para não me aventurar 
mais”, afi rma, sorridente. Para 
a mãe da apresentadora, Isabel
Oliveira Marques, este livro é 
também um marco. “Foram dias 
muito difíceis, mas só depois de 
ler o livro é que tive a noção exata 
do drama pelo qual passámos 
todos”, admite, sem esconder 
a felicidade de não ter perdido 
aquilo que mais ama: a fi lha e 
as netas. Um desfecho que, há 

muitos anos, a mãe de Merche 
Romero, que também marcou 
presença no lançamento do livro, 
não pôde saborear. “Ela perdeu 
três gémeas no parto porque 
eram prematuras e não havia 
incubadoras. O testemunho da 
minha mãe foi sempre algo que 
me comoveu muito. Ela nunca 
passou para nós esse desgosto, 
foi uma mulher muito corajosa, e 
logo depois engravidou de mim. 
Ela fala disso de uma forma 
muito leve, mas acredito que 
tenha sido muito duro para os 
meus pais”, recordou a apresen-
tadora, que é mãe de António, 
de 3 anos. ■

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



Juntos num evento pela 
primeira vez desde que 

anunciaram o noivado, ANA 
RITA CLARA e HUGO MADEIRA 
confessam estar muito felizes

 “Estamos a viver 
momentos muito 
bonitos„ Hugo Madeira

Na eleição do Corpo do Ano Men’s Health 2014, o casal 
trabalhou lado a lado, ela como apresentadora, ele 

como jurado, e ambos optaram por um look exuberante

A
um mês do casamento, 
que acontecerá na ilha de 
Formentera, nas Baleares, 

Ana Rita Clara, de 35 anos, e Hugo 
Madeira não conseguem es-
conder a felicidade que sentem. 
“Estamos a viver momentos 
muito bonitos, estou muito feliz. 

O pedido de casamento foi fantás-
tico”, disse à Lux o médico den-
tista, na eleição do Corpo do Ano 
Men’s Health 2014. No evento, 
que decorreu no Corinthia Hotel 
Lisbon, o casal cruzou-se profi ssio-
nalmente, já que Ana Rita Clara 
apresentou o desfi le e Hugo Ma-

deira fez parte do júri que elegeu 
o Corpo do Ano. “Foi engra-
çado porque foi a primeira vez 
que o entrevistei! [risos]”, disse a 
apresentadora no fi nal do con-
curso. Sobre detalhes do casa-
mento, a 2 de agosto, Ana Rita 
Clara preferiu não se alongar. 

“A única coisa que posso dizer é 
que estou muito feliz. É um mo-
mento marcante da minha vida e 
que me transforma de uma forma 
muito especial. Obviamente que 
já estou a pensar em todos os 
pormenores”, revelou. ■

fotos Ricardo Santos



No dia do seu 62.º aniversário, 
MIGUEL SOUSA TAVARES 

emociona-se em sessão de 
homenagem à sua mãe, SOPHIA 
DE MELLO BREYNER ANDRESEN

“Ela fez de mim 
símbolo da sua cidade„ 

Miguel Sousa Tavares

À esquerda, Teresa Caeiro e Miguel Sousa Tavares. Em 
cima, uma imagem de Sophia de Mello Breyner Andresen, 

que irá ser trasladada para o Panteão Nacional. 
Em baixo, Bárbara Moreira com Paulo Cunha e Silva, 
e Isabel Andresen Sousa Tavares com o fi lho, Tomás



À esquerda, Maria Andresen 
Sousa Tavares. Em baixo, 
Rui Moreira à conversa 

com Miguel Sousa Tavares. 
À direita, o jornalista e escritor 

com Teresa Caeiro

 “Dez anos após 
a sua morte, 

Sophia continua 
deslumbrantemente 
atual„ Miguel Sousa Tavares

N
o passado dia 25 de 
junho, Miguel Sousa 
Tavares comemorou 
o seu 62.º aniversá-
rio. Nem de propó-

sito, a Porto Editora organizou 
no mesmo dia, na Casa da Mú-
sica, mais uma sessão da inicia-
tiva “Porto de Encontro”, com 
uma homenagem à sua mãe, 
a escritora Sophia de Mello 
Breyner Andresen (1919-2004), 
a poucos dias dos dez anos 
volvidos sobre a sua morte, 
a 2 de julho, que será assinalada 
com a sua trasladação para o 

Panteão Nacional. Numa longa 
sessão, de cerca de duas horas 
e meia, foram muitas as evoca-
ções da vida e da obra de So-
phia, feitas por familiares e ami-
gos. A mais sentida terá sido 
a do seu fi lho Miguel Sousa 
Tavares, que começou por ler o 
texto “Caminho da Manhã”, di-
retamente ligado às suas recor-
dações de infância, quando, de 
férias em Lagos, acompanhava 
a mãe nas suas rotinas matinais. 
Seguiu-se um discurso centrado 
na evocação da personalidade 
e da obra da sua mãe, que não 

poupou algumas críticas à atua-
lidade. “Se hoje fosse viva, So-
phia seria fatalmente contra o 
ato de prostituição da língua 
portuguesa que é o acordo or-
tográfi co, como o demonstra, 
aliás, a sua teimosa fi delidade 
à grafi a do seu próprio nome, 
abolida ofi cialmente pelo Acor-
do de 1919”, referiu. Para, pou-
co depois, afi rmar: “Neste Por-
tugal do novo-riquismo e da 
piroseira literária, que melhor 
homenagem se pode fazer à es-
crita de Sophia, dez anos após 
a sua morte, do que reconhe-

cer que ela continua deslum-
brantemente atual?” No fi nal 
da intervenção, a sua voz em-
bargou-se quando, após alguns 
agradecimentos, concluiu: 
“Queria terminar com uma coi-
sa totalmente pessoal. Faz hoje, 
como já foi dito, demasiados 
anos que aqui ao lado, a uns 
quarteirões de distância, no 
mesmo dia 25 de junho, a nossa 
homenageada me disse, pela 
primeira vez: ‘Miguel, olha o 
mundo.’ E, por isso, ela fez de 
mim símbolo da sua cidade.” ■

texto Rodrigo Ferreira  fotos Álvaro C. Pereira



Como rainha católica, 
LETIZIA é uma 

das poucas mulheres 
do mundo que podem 

vestir de branco na 
presença do pontífi ce

O primeiro 
encontro dos 
novos reis de 

Espanha com o 
papa FRANCISCO

F
elipe VI e Letizia inauguraram a sua 
agenda internacional depois da 
proclamação com uma visita ao 
Vaticano. Foi a primeira vez que 
foram recebidos pelo papa Fran-

cisco na qualidade de reis, e a sua primeira 
viagem ao estrangeiro. Como rainha católi-
ca, Letizia teve o privilégio de poder vestir 
de branco, mas dispensou a tradicional 

mantilha espanhola, uma vez que o en-
contro não foi de caráter religioso, mas ofi -
cial. Sóbria e discreta, a rainha de Espanha 
seguiu à risca a etiqueta exigida pelo Vati-
cano, que não permite decotes nem saias 
acima do joelho. Com pouca maquilhagem 
e acessórios discretos, Letizia usou um con-
junto branco com bordados nos punhos 
e na parte inferior do casaco. A audiência 

privada de Felipe VI e Letizia com o papa 
Francisco serviu também para os reis de 
Espanha renovarem o convite ao pontífi ce 
para uma visita a Espanha no próximo ano, 
por ocasião do quinto centenário do nas-
cimento de Santa Teresa de Ávila. Esta foi 
a quarta vez que Felipe e Letizia visitaram 
o Vaticano e o seu segundo encontro com 
o Papa. A 19 de março de 2013, quando se 

Em cima, o papa Francisco ladeado pelo rei Felipe VI e pela rainha 
Letizia. Em baixo, o Papa e os soberanos durante a audiência privada, 

na biblioteca da Santa Sé, que durou cerca de 40 minutos



Depois da visita ao Vaticano, os reis de Espanha estarão em Portugal 
a 7 de julho. Uma semana depois, farão uma viagem ofi cial a Marrocos

 Letizia elegeu um conjunto branco 
do estilista Felipe Varela, com bordados 
nos punhos e na parte inferior do casaco

encontraram com o atual Sumo Pontífi ce 
pela primeira vez, ainda eram príncipes 
das Astúrias. Portugal é o próximo destino 
dos novos reis de Espanha. Felipe VI e Le-
tizia estarão em Lisboa no dia 7 de julho, 
e já têm viagens agendadas também a 
Marrocos e a França. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  
fotos Lusa e Reuters



MARIANA 
BRAANCAMP 

SOBRAL e 
JUAN MADERO 
protagonizam 

casamento 
luso-espanhol, 

no Alentejo

“Sou 
a mulher 

mais 
feliz do 

mundo!„ 
Mariana

A noiva chegou num 
Mercedes vintage à Igreja
 de Santa Maria, em Beja, 

onde a aguardavam 
cerca de 300 convidados. 

À esquerda, os pais 
de Mariana, Manuel 

Passanha Braancamp Sobral 
e Maria José Justiniano

O
habitualmente pacato Largo de 
Santa Maria, em Beja, agitou-se 
por algumas horas, no passado 
sábado, 28 de junho, para o ca-
samento de Mariana Braancamp 

Sobral e Juan Madero, que escolheram o 
Alentejo para trocar juras de amor eterno. Os 
convidados começaram a chegar à igreja de 
Santa Maria perto das 19h, a hora marcada 
para a boda, conduzida pelo padre espa-
nhol Miguel Ángel Bernal. A noiva chegou 
cerca de meia hora depois, num Mercedes 
branco vintage, e entrou na igreja pelo braço 
do pai, Manuel Passanha Braancamp Sobral. 
Após a cerimónia religiosa, que durou cerca 
de uma hora, os noivos foram os primeiros 
a chegar à Quinta de São Vicente, em Fer-
reira do Alentejo, onde decorreu o copo de 



Mariana Braancamp Sobral, de 31 anos, e Juan Madero, 
de 39, vão viver em Madrid, onde ambos trabalham, ela 

na área do marketing, ele como gestor. Em baixo, o espaço 
onde decorreu o copo de água, a Quinta de São Vicente, 

e os pais do noivo, María Vitoria e Gregorio Madero

A noiva 
optou 

por um 
vestido 
Rosa 

Carbone 
e usou 
joias 
de 

família 

água, com assinatura de Vasco Aragão. 
“Sou a mulher mais feliz do mundo! Desde 
os quatro anos que dizia que um dia havia 
de me casar nesta casa, que era da minha 
avó paterna, e aqui estou eu, a viver o meu 
sonho!”, confessou a recém-casada à Lux, 
muito bem-disposta e, aparentemente, 
nada nervosa. Mariana Braancamp Sobral, 
de 31 anos, e Juan Madero, de 39, na-
moraram durante cerca de quatro anos 
e vão viver em Madrid, onde ambos tra-
balham. A lua de mel será passada numa 
viagem que deverá incluir Singapura, 
Bali e Java (na Indonésia). Como manda 
a tradição espanhola, os padrinhos de ca-
samento foram o pai da noiva e a mãe do 
noivo, María Vitoria Madero. ■

texto Susana Monteiro  fotos Ricardo Santos



saúde

“Na mulher grávida, o centro de gravidade vai-se 
deslocando posteriormente, para contrabalançar 
o peso da barriga. (...) Se nesta situação ainda lhe 
introduzirmos o fator ‘salto alto’, corremos o risco 
de esgotar a capacidade de compensação„

D
.R

.

Eduardo Pegado
Ortopedista

A GRÁVIDA E OS SALTOS ALTOS
No nosso corpo, a coluna vertebral tem a missão 
de assegurar o equilíbrio quando estamos de pé 
(posição ortostática), em movimento ou parados. 
Está particularmente adequada a esse fi m, atra-
vés da ligação das vértebras, dispondo-se de 
uma forma que permite a formação do canal me-
dular protetor da espinal medula, onde nascem 
as raízes nervosas transmissoras de motricidade e 
sensibilidade ao resto do corpo. O alinhamento 
dá origem a quatro curvaturas (condição necessá-
ria para que possamos estar de pé), denominadas 
lordose cervical, cifose dorsal, lordose lombar 
e cifose sagrada, e também conhecidas por 
“segmentos”.
As vértebras ligam-se na sua parte anterior pelo 
disco intervertebral, e na sua parte posterior pelas 
facetas articulares. Delas resulta a capacidade para 
adotarmos as posições que permitem o equilíbrio 
necessário para nos mobilizarmos. A coluna as-
senta na bacia através do sacro e complementa-se 
com um complexo muscular importante na sua 
funcionalidade. A sua relação está dependente 
do nosso centro de gravidade. O equilíbrio é 
correto quando o meio da cabeça se encontra na 
vertical do meio da bacia. Toda a dinâmica vai nesse 
sentido, para que o esforço pedido ao comple-
xo músculo-esquelético seja o menor possível.
Sempre que se calçam sapatos com salto alto, 
estamos a imprimir à nossa bacia uma inclinação 
anterior da qual resulta, por compensação, au-
mento da curvatura da lordose lombar, para ree-
quilibrar a coluna. Consequentemente, resulta 
num aumento de pressão nas facetas articulares 
e na distração do disco intervertebral localizado 
anteriormente. Esta situação envolve, também, 
alterações nas ancas (aumentando a sua carga em 
extensão) e nos joelhos (maior fl exão na marcha). 
A sua manutenção por algum tempo ou com 
frequência acaba por originar o aparecimento de 

dor, inicialmente de origem muscular e mais tarde 
devida a desgaste das estruturas acima referidas 
(facetas articulares e disco intervertebral). Este 
processo não se desenvolve da mesma forma para 
qualquer tipo de “salto alto”, estando relacionado 
com a dimensão do salto e o seu tempo de 
utilização. 
Na mulher grávida, o centro de gravidade vai-se 
deslocando posteriormente, para contrabalançar 
o peso da barriga. Resulta um processo de so-
brecarga das facetas articulares semelhante à 
compensação necessária à inclinação anterior da 
bacia referida no parágrafo anterior. Se nesta si-
tuação ainda lhe introduzirmos o fator “salto alto”, 
corremos o risco de esgotar a capacidade de 
compensação para uma posição ortostática cor-
reta. Mais facilmente as lombalgias se instalam, 
com a agravante de nem sempre a mulher grávida 
poder tomar qualquer tipo de medicação antálgica. 
Mais limitada no controle da dor, frequentemente 
só o consegue através de repouso no leito, com 
compromisso da sua funcionalidade.  
Sem pretender participar em qualquer cruzada 
contra a utilização de sapatos com determinadas 
características, achamos conveniente alertar para 
as alterações biomecânicas inerentes a ambas as 
situações, evidenciando o aspecto cumulativo 
que podem ter, se não houver bom senso na 
utilização do chamado “sapato de salto alto”.

SOBRE A CAMPANHA OLHE PELAS SUAS COSTAS
A campanha Olhe pelas Suas Costas é uma ini-
ciativa da Sociedade Portuguesa de Patologia da 
Coluna Vertebral, em parceria com a Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a So-
ciedade Portuguesa de Medicina Física e de 
Reabilitação, a Sociedade Portuguesa de Neu-
rocirurgia e a Sociedade Portuguesa de Orto-
pedia e Traumatologia. https://www.facebook.
com/paginaolhepelassuascostas.epegado@yahoo.com



citações

“A FIFA podia ter castigado Luis Suarez, 
mas não impor-lhe uma sanção fascista. 
A FIFA é uma cambada de velhos fi lhos da p…” 
José Mujica, presidente do Uruguai, sobre a expulsão e posterior castigo 
ao jogador da seleção uruguaia Luis Suarez, in Sapo Desporto

“O ‘Não!’ de Maria Luís Albuquerque, Pedro Passos 
Coelho e Carlos Costa ao pedido feito pelo banqueiro 
que foi ‘Dono Disto Tudo’ para obter um fi nanciamento 
através da CGD e do BCP é bem maior que um simples não. 
É mais um sinal de que o País está a mudar. Mas há muita 
gente que ainda não percebeu. Têm medo do futuro” 
José Gomes Ferreira, sobre Ricardo Espírito Santo 
e o caso BES, in Expresso

“Era eu que tinha que curar 
a derrota com a Alemanha 
e não o fi z da melhor maneira” 
Paulo Bento in TVI 24

“O senhor deputado vá 
chamar palhaço ao seu pai, 
se faz favor” 
José Magalhães, deputado do PS, dirigindo-se 
à bancada do PSD, após um comentário 
do deputado Duarte Marques, in i

“Não foi o nosso Mundial, 
e Cristiano Ronaldo 
revelou apenas que, 
como qualquer um de nós, 
não é um super-homem” 
Rui Costa in Diário de Notícias

“Um líder forte não precisa 
destas golpaças de fazer 
uma revisão dos estatutos 
violando os próprios estatutos” 
Marcelo Rebelo de Sousa, sobre António José Seguro 
e o seu plano para afastar António Costa da corrida 
à liderança do PS, in Jornal de Notícias

“Hoje ninguém confi a 
em nenhum ministro, 
a começar pelo primeiro-ministro” 
Vasco Pulido Valente in Público

“Sou sincero e não gosto 
de arrogância. Vejo-o 
muito solto. Não corre. 
Não me convence. 
Graças a Deus fez 
o golo na hora certa 
e conseguimos a qualifi cação”
Antonio Cuccitini, avô de Leonel Messi, sobre o desempenho 
do neto, in Jornal de Notícias

“Quando falta o dinheiro até nas melhores 
famílias estala o verniz” 
Helena Garrido, diretora do Jornal de Negócios, sobre o caso BES, in Sábado

“Se Jesus fosse vivo hoje, não o vejo, enquanto cristão 
e grande pessoa que era, a dizer que isto [o casamento 
gay] não podia acontecer” 
Elton John in Daily Mail

“A bandeira nacional não serve para fi ns artísticos. 
A bandeira nacional é sagrada, e destina-se apenas 
a propósitos mais altos, como vender cerveja 
em anúncios televisivos, ser desfraldada em varandas 
em apoio de jogadores de futebol, ou enfeitar lapelas 
de governantes enquanto eles desempenham 
a nobre missão de confi scar salários” 
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Ricardo Salgado não resistiu aos problemas 
em que afundou o Banco Espírito Santo nos últimos anos 
e foi forçado a abandonar as funções que, durante 

décadas, fi zeram dele 
o ‘homem mais poderoso 
de Portugal’. Perdeu. 
Quem o tentou derrubar, 
como o primo José 
Maria Ricciardi, 
também. A real dimensão 
da derrota só se saberá 
mais adiante” 
Editorial in Sábado

“António Costa 
e António José Seguro 
é que são umas 
grandes meninas, 
(…) desdobram-se 
em manobras 
lingrinhas de bastidores” 
Pedro Marta Santos, jornalista e argumentista,
in Sábado

“Espero que a FIFA 
tenha visto o jogo 
e que [Pedro] 
Proença vá para casa, 
tal como nós” 
Miguel Herrera, selecionador mexicano, 
sobre a prestação do árbitro português 
no jogo Holanda-México, in Correio da Manhã

“Paulo Bento é aquele
motorista que bateu 
com o carro e o patrão 
ainda o elogia” 
Nilton in Facebook

“[Jorge] Mendes devia 
renunciar à seleção. 
Não devia, como é óbvio, 
ser agente do selecionador. 
E não devia prolongar 

artifi cialmente a carreira de jogadores que já não 
são de topo e que só continuam a ir à seleção 
porque estão parqueados em clubes relevantes, 
onde jogam de quando em vez para mal da nossa 
seleção. Jogadores que não precisam de se esforçar 
minimamente porque são jogadores de Jorge Mendes 
e têm emprego, patrocínios e salários chorudos 
sempre garantidos” 
Ricardo Costa in Expresso

“Eu já tive uma grande 
depressão, já me zanguei 

com a vida. Carreguei 
a pistola, e não aconteceu 
porque um amigo evitou. 
A seguir tive um cancro„ 

Carlos Cruz in Revista/Expresso



ALGUMAS LENDAS ORIENTAIS

O REI E A DEUSA
O rei Sivi era um homem bom, e a deusa 
Raky resolveu testá-lo. Pediu a uma pomba 
que voasse até ao quarto do rei, transfor-
mou-se num falcão e foi caçar a pomba 
diante dos olhos de Sivi. 
– Não faça isso! – pediu ele. 
– Porque não? – perguntou o falcão. – 
O meu alimento é carne fresca. O senhor 
quer subverter a natureza?
– Tem razão – disse Sivi. – Então aceite a 
minha carne fresca. 
Sacou um punhal que trazia à cintura e 
preparou-se para cortar uma parte do seu 
braço e oferecê-la ao falcão, que nesse 
momento voltou a transformar-se em Raky.
– Um homem bom vai sempre a extremos 
para provar as suas qualidades – disse a 
deusa. – Quando morreres, habitarás o 
nosso reino.

SERVINDO A DEUS
O monge Chu Lai descansava perto de um 
riacho, quando chegou um jovem.
– Quero saber qual a melhor maneira de 

ter uma vida de acordo com os princípios 
divinos – pediu.
– Oração, penitência, reparação – respon-
deu o monge.
– E qual a pior maneira?
– Ofensas ao próximo.
– Pensei que a pior coisa fosse ofender Deus.
– Está enganado. Deus está em toda parte, 
e poderá encontrá-Lo sempre que se arre-
pender. Quando se ofende o próximo sem 
razão, ele pode partir para um lugar distante. 
Não terá oportunidade de pedir perdão 
e estará a semear infelicidade no mundo. 

OS ELOGIOS RÁPIDOS 
Um velho aproximou-se do grupo que es-
tava reunido em torno de Al-Yajihi. Durante 
muito tempo, fi cou a escutar o que o sábio 
ensinava. No fi nal, comentou com um dos 
discípulos:
– Eis um homem que tem a sabedoria de 
Deus! A tarde de hoje fi cará marcada para 
sempre no meu coração!
Animado, o discípulo foi contar ao mestre. 
Al-Yajihi, porém, não deu importância às 
palavras do velho, comentando:
– Muito cuidado com os elogios rápidos. 

Aqueles que, na primeira tarde, são capazes 
de ver qualidades que não tens, também 
rapidamente descobrem defeitos que 
nunca possuíste. 

OS QUATRO ELEMENTOS
“Seja terra”, disse o mestre. “A terra recebe 
os dejetos de homens e animais, e não é 
perturbada por isso. Muito pelo contrário, 
transforma as impurezas em adubo que 
fertiliza o campo.”
“Seja água”, disse o mestre. “A água lim-
pa-se a si mesma, e limpa tudo aquilo que 
toca. Seja água em torrente.”
“Seja fogo”, disse o mestre. “O fogo faz 
a madeira podre transformar-se em luz e 
calor. Seja o fogo que queima e purifi ca.”
“Seja vento”, disse o mestre. “O vento es-
palha as sementes sobre a terra, faz o fogo 
arder com mais brilho, empurra as nuvens – 
para que a água caia sobre todos os homens.”
“Se tiver a paciência da terra, a pureza da 
água, a força do fogo e a justiça do vento, 
estará livre.”

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Muito cuidado com os elogios rápidos. Aqueles 
que, na primeira tarde, são capazes de ver 
qualidades que não tens, também rapidamente 
descobrem defeitos que nunca possuíste„



D
esde que se conhe-
ceram, há pouco 
mais de 13 anos, na
noite de Santo Antó-
nio, Manuel Luís Gou-

cha e Rui Oliveira tornaram-se 
inseparáveis. A estabilidade 
da relação é um dos pilares da 
vida do apresentador de “Você 
na TV”. Na noite em que rece-
beu o prémio de Personalidade 
do Ano na sétima edição do Baile 
da Rosa, Goucha não esqueceu o 
seu companheiro. Com os olhos 
em lágrimas, o apresentador de-
dicou a distinção ao companhei-
ro e à mãe, Maria de Lourdes 
Sousa de 90 anos. Uma noite de 
emoções, partilhada com a Lux.   
Lux – Em palco, agradeceu 
emocionadamente ao Rui. 
É fácil viver consigo?
Manuel Luís Goucha – É. Quan-
do estou dedicado ao trabalho, 
estou muito metido comigo, por 

MANUEL 
LUÍS GOUCHA 

dedica
prémio ao 

companheiro, 
RUI OLIVEIRA, 

e à mãe

 “Se há 
estabilidade 
emocional, 
a vida está 
facilitada„

Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha, de 59 
anos, e Rui Oliveira, de 51, 
estão juntos há cerca de 13 
anos e conheceram-se num 
jantar de amigos na noite 
de Santo António. Desde 
então, são inseparáveis



Foram vários os momentos de cumplicidade entre o empresário e o apresentador 
de “Você na TV” durante a sétima edição do Baile da Rosa, que se realizou no Porto

 “A televisão não é a minha segunda casa, 
é a primeira casa. Foi o caminho que escolhi„

isso penso que é fácil viver 
comigo. É tudo muito tranquilo. 
É uma vida normal. 
Lux – Fez agora 13 anos que co-
nheceu o Rui, numa noite de 
Santo António. É importante 
ter essa estabilidade?
M.L.G. – Sim. Se há estabilidade 
emocional, a vida está facilitada. 
O que disse em palco é que 
agradeço à pessoa que me fa-
cilita essa estabilidade emocional 
para que eu possa progredir 
profissionalmente. Se a rela-
ção é estável emocionalmente, 
os intervenientes da relação 
podem progredir nos cami-
nhos que tiverem escolhido em 
termos profi ssionais e pessoais.
Lux – Dedicou também o prémio 
à sua mãe, que vive em Coim-
bra. Não tem pena de não a ter 
mais perto de si?
M.L.G. – Ela não está mais perto de 
mim porque não quer estar per-
to de mim (risos). Eu herdei dela 
esse caráter indomável. Este mês 
ela vai ter de ir para minha casa 
porque a senhora que a acom-
panha está de férias. Eu disse-
-lhe para ela fi car lá dois meses 
e ela disse: “Não, só vou 15 dias 
e com a condição de ninguém 
me impor regras e ninguém al-
terar as minhas regras.” Está a 
ver a peça (risos)... 
Lux – Diz que não tem idade 
para receber um prémio destes. 
Porquê?
M. L. G. – Foi uma graça. Chega 
uma altura da vida em que se 
começam a receber algumas 
distinções, e nos últimos anos 
tenho recebido uma série de pré-
mios. Sei que sou bom profi s-
sional. Conheço muito bem as 
minhas qualidades enquanto 
profi ssional e enquanto pessoa, 
mas acho que ainda tenho 
pela frente muitos anos para 
melhorar. Se levar a sério uma 
distinção destas, de persona-
lidade do ano, o melhor dis-
to ou daquilo, depois fi co sem 
margem para querer continuar. 
Quero ter ainda pela frente mui-
to para melhorar e aprimorar. 
Sem ser com falsa modéstia, 
porque ninguém é modes-
to quando faz televisão, acho 
que é um bocadinho demais 
ganhar o prémio de personali-
dade do ano! [risos]. Não estou 



Rui Oliveira registou com orgulho o momento 
em que Manuel Luís Goucha subiu ao palco 

para receber o prémio de Personalidade do Ano 

 “Sou lúcido ao ponto de saber 
que sou um bom profi ssional de 

televisão, mas não sou o melhor„ 

cá para ganhar prémios, mas, 
se eles aparecem, considero-
-os uma dádiva da vida. Fazer 
televisão é narcísico, é uma pro-
fi ssão de egos, mas não posso 
deixar que o ego mate a minha 
alma e me atrofi e a lucidez. Sou 
lúcido ao ponto de saber que 
sou um bom profissional de 
televisão, mas não sou o melhor. 
Na minha opinião, não há o me-
lhor de nada, há o bom e o muito 
bom. Eu sou dos bons!
Lux – Qual o segredo desta car-
reira de 30 anos?
M.L.G. – O segredo é trabalhar 
todos os dias como se fosse 
uma estreia. Preparo-me mui-
to bem. A televisão não é a mi-
nha segunda casa, é a minha 
primeira casa. Tenho muito me-
nos vida social e pessoal do que 
vida profi ssional, mas foi o cami-
nho que escolhi. Não sei se um 
dia me irei arrepender, porque 
sou capaz de não ter cultivado 
o outro lado, o lado dos afetos, 
dos amigos… Tenho descura-
do muito esse lado, até porque 
sou bicho do mato. Preciso mui-
to do lado mais recatado, mais 
íntimo. Dou-me tanto durante 
a manhã que preciso do outro 
lado, só meu, em que estou co-
migo. Dou muito de mim, mas 
se damos tudo fi ca pouco para 
nós. Esse tempo é importante 

para mim, para estar com os 
gatos, a ler, a ouvir música, até a 
trabalhar… Penso que o segredo 
é não me deixar ultrapassar, é reci-
clar-me, é manter-me avidamente 
curioso. Essa avidez, essa perma-
nente curiosidade, faz com que
esteja e vá continuar a estar na 
televisão. Não me acomodo de 
forma alguma!
Lux – Por relegar os afetos e as 
relações sociais para segundo 
plano, não dá por si a pensar 
quem é que estará ao seu lado 
quando as luzes se apagarem?
M.L.G. – Isso é o mal de todas 
as pessoas do mundo do espe-
táculo! [risos] Quando as luzes 
se apagam, muitas vezes chegam 
a casa e não têm lá ninguém. Eu 
não tenho tido esse problema. 
Felizmente, não vivo sozinho há 
muitos anos, e pelo menos essa 
parte está salvaguardada. Não 
penso muito nisso. Tenho um 
núcleo de pessoas que me são 
importantes, mas também sin-
to que a minha opção de vida 
é muito dedicada ao trabalho. 
É no trabalho que me cumpro 
e que sou feliz. Não se pode ter 
tudo. Optei por cumprir-me en-
quanto pessoa no trabalho, e 
tenho de acarretar com as con-
sequências. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)
fotos Álvaro C. Pereira



PEDRO GIRÃO, chairman da Christie’s Europa, 
organiza festa de arromba em Portugal

Realeza e jetset internacionais 
trazem glamour a Lisboa

Em cima, Pedro Girão com 
Damian Byrnes, e o Museu 
dos Coches, onde decorreu 
o jantar. À esquerda, Isabel 
Girão com Joana de Noronha 
e Vera Perestrelo, e Mireia 

Blanch com Kyril da Bulgária

T
udo foi pensado ao 
pormenor. Logo que 
pisavam a passadeira 
vermelha, os cerca de 
duzentos convidados

sabiam que estavam a entrar 
numa festa glamorosa. O anfi -
trião era Pedro Girão, chairman 
da leiloeira Christie’s Europa, 
a mesma que se preparava para 
leiloar os quadros de Miró per-
tencentes ao Governo portu-
guês. Ao lado do britânico
Damian Byrnes, recebia calo-
rosamente os ilustres que iam 
chegando ao Museu Nacio-
nal dos Coches, em Lisboa, no 
passado dia 28, espaço cuja 
reserva para um evento custa 
mais de seis mil euros. O jantar, 
organizado por Carlos Pissara, 
seguiu uma ementa desenhada 
com base na gastronomia por-



À esquerda, Paulo Pimenta 
com Pequenina Rodrigues 

e Ana Cristina e Carlo Nasi. 
Em cima, Miguel Pais 
do Amaral. À direita, 

Alicia Koplowitz. Em baixo, 
Claudine de Cadaval, 

Carlos e Lara Beirão da 
Veiga com as fi lhas, Marina 

e Índia, e Marta Gaya 
e Antonia Crespi

 “Estou muito feliz 
por estar aqui„ 

Kyril da Bulgária



À esquerda, Diana de Cadaval. 
Em cima, Charles-Philippe 

d’Orléans. À direita, Aramis 
Machry e Victoria Fernandez 

com José Duarte Lobo de 
Vasconcelos. Em baixo, Lisa 

e George Melas, Fiona 
Swarovski com Karl-Heinz 

Grasser, Vera e Manrico Iachia, 
Paula Amorim com Miguel 

Guedes de Sousa e a condessa 
Georgina Brandolini

 “Foi um fi m 
de semana com 
muitos amigos„ 

Diana de Cadaval



 O jantar decorreu 
no Museu Nacional dos 

Coches, e a festa no BBC

tuguesa, esta da responsabi-
lidade da Casa do Marquês, 
e surpreendeu os convidados 
estrangeiros, que durante o fi m 
de semana passearam por al-
guns dos mais emblemáticos 
locais de Lisboa, como o Mos-
teiro dos Jerónimos, a Fundação 
Gulbenkian ou o Museu do 
Azulejo. “O meu irmão faz lin-
damente em trazer tantos es-
trangeiros para conhecerem o 
nosso país. Ele está felicíssimo 
com esta festa para os amigos”, 
afi rmou Isabel Girão. O evento 

Em cima, Kirat Young com o marquês 
de Dampierre, Georgina Rylance com 
Guiseppe Ciardi, Elisabeth de Balkany 

Janssens e a mãe, a princesa Maria 
Gabriella de Sabóia, Pedro de Almeida 

com Teresa Rosatti, e Sebastien Scott com 
Peter Mikic. À direita, Violetta Caprotti, 

e Paola Almeida Araújo com a fi lha, Sarah



 À esquerda, Mafalda 
Pereira Coutinho com Susie 
Lindeberg. Em cima, Peggy 

Guinness e a condessa Teresa 
Schonborn com Salvador 
Taborda e Caetana Beirão 
da Veiga. À direita, Rosina 
e Manuel Espírito Santo, 
e Jane Cope com Pelayo 

Cortina Koplowitz. Em baixo, 
Gaya Almeida Araújo com 

Jorge Correia de Campos e 
Rebecca de Ravenel, Tracey 
Amon, e D. Pedro e Marie-

Claude de Bragança

 “ O meu irmão 
faz lindamente 

em trazer tantos 
estrangeiros 

para conhecerem 
o nosso país„

Isabel Girão

foi um sucesso, como garantiu
à Lux o príncipe Kyril da Bul-
gária, que já conhece Pedro 
Girão há vários anos: “Estou 
muito feliz por estar aqui.” Após 
o jantar e respetivos discursos, 
os convidados dirigiram-se à dis-
coteca BBC, em Belém, que foi 
fechada para a ocasião. Todos 
dançaram até de manhã, tal 
como já havia acontecido na 
noite anterior, num jantar mais 
descontraído, no Palácio Con-
de d’Óbidos. “Foi um fi m de 
semana muito simpático, 
com muitos amigos”, concluiu 
Diana de Cadaval. ■

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



antena lux
Adelaide 
de Sousa
PONDERA ADOTAR 
UMA CRIANÇA
A apresentadora, 
de 45 anos, diz que 
gostaria de dar um 
irmão ao fi lho, Kyle, 
de 4, que, aliás, já 
lhe pediu dois! 
Como a natureza 
não está a ajudar, 
começa a pensar 
cada vez mais em 
adoção: “O meu 
marido não está 
muito convencido, 
porque já assistiu 
a alguns casos que 
não correram bem, 
mas eu acho muito 
bonito”, revelou, 
no encontro 
promovido pela 
Avis em parceria 
com a PSP, no Zoo 
de Lisboa, que 
pretendia ensinar 
cuidados rodoviários 
básicos às crianças.

Iker Casillas
FÉRIAS NO ALGARVE 
COM MARTÍN
Após o precoce afastamento 
da seleção espanhola 
do Mundial 2014, o futebolista 
gozou uns dias de férias 
com a namorada e o fi lho, 
de 6 meses, no Algarve. 
O guarda-redes do Real Madrid 
e a jornalista Sara Carbonero 
escolheram o Vilalara Thalassa 
Resort, em Lagoa, para as 
primeiras férias de praia com 
o fi lho. No Facebook, Casillas 
partilhou uma imagem com 
Martín ao colo, com a legenda: 
“A sua primeira vez”.

Cleia 
Almeida
JÁ FOI MÃE 
DE MAFALDA
Mafalda, primeira 
fi lha da atriz 
e do assistente 
de realização 
Gonçalo Maria 
Lebre, nasceu 
às 23h33 do dia 
24 de junho, 
no Hospital Cuf
Descobertas, 
em Lisboa, 
com 2,900 kg. 
“Foi muito 
emocionante ver 
a Mafalda pela 
primeira vez. 
Claro que somos os pais e por isso, a nós, parece-nos o bebé mais 
lindo do mundo. É uma enorme felicidade”, diz a atriz, que pode 
ser vista na SIC, atualmente, na telenovela “Sol de Inverno”. Um dia 
depois do nascimento, partilhou o seu estado de alma no Facebook: 
“Estou completamente rendida, apaixonada, maravilhada, estupefacta. 
Viva a Mafalda! Luz da minha vida!”
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Oscar 
Pistorius 
NÃO TEM 
PROBLEMAS 
PSIQUIÁTRICOS
Foi o que 
revelaram 
os exames 
realizados 
ao antigo atleta
para averiguar
se houve 
alguma 
doença mental 
que pudesse 
ter interferido na ação que levou ao 
assassínio da namorada, Reeva Steenkamp. 
Depois de seis semanas de interrupção, 
o julgamento de Pistorius foi retomado 
no dia 30 de junho, já com os resultados 
dos exames pedidos pelo procurador 
da acusação. A defesa tinha alegado 
que o antigo atleta poderia estar a sofrer 
de distúrbios psiquiátricos, na altura 
em que matou Reeva, mas os exames 
efetuados afi rmam que não.
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JUDITE SOUSA 
despede-se 
do homem 

da sua vida, 
de quem sempre 

se orgulhou 
e envaideceu

ANDRÉ BESSA 
morre aos 29 anos, 

num trágico 
acidente 

numa piscina

“Perdi o meu 
fi lho. O meu 
único fi lho. 

Não sei como 
ultrapassar 

esta dor. 
O que sei 

é que uma 
parte de mim 
morreu com 

o meu André„ 
Judite Sousa in Facebook 

André, ao lado com a namorada 
de longa data, Margarida 

Lopes, sofreu um acidente numa 
piscina, em Azeitão, na madrugada 

de 28 de junho. Viria a ser 
declarado morto ao fi m da tarde 

do dia 29, no Hospital Garcia 
de Orta, em Almada



“P
erdi o meu fi lho. 
O meu único fi -
lho. A luz que 
dava sentido à 
minha vida. O 

meu santo que tantas alegrias 
me deu. Bom fi lho, bom estu-
dante, inteligente. Com uma 
carreira de sucesso. Não sei 
como vou ultrapassar esta dor. 
O que sei é que uma parte de 
mim morreu com o meu André. 
Interrogo-me sobre o sentido 
da minha vida. As minhas es-
colhas, a minha vida focada no 
trabalho, na escrita, tendo sem-
pre presente que o meu fi lho 
era quem mais se orgulhava do 
que eu fi z e construí ao longo 
da minha vida. Fiz tudo para 
que nada faltasse ao meu An-
dré, mas não consegui salvar-
-lhe a vida. Um fracasso e uma 
tragédia. Estranha vida a minha! 
Realizada profi ssionalmente, 
dramática pessoalmente. O 
último ano foi penoso. Apenas 
existia o meu André que me 
dizia muitas vezes: ‘Mãe, não 
vais fi car sozinha.’ E eu acredi-
tava. Acreditava. Eram palavras 
ditas pelo meu fi lho, um jovem 
ponderado e sensato. Esta con-
versa vai longa. Pretendo ape-
nas, por este meio, agradecer 
as muitas mensagens e e-mails 
que recebi nas últimas 48 ho-
ras. Não tenho palavras para 
expressar a minha gratidão. A 
todos. Do fundo do meu co-
ração”, confessa Judite Sousa, 
tolhida pela dor da perda do

 “O fi lho que 
sempre quis e 

que sempre me 
quis, um homem 

maravilhoso„ 
Judite Sousa 

em comunicado

Judite Sousa 
sempre falou de André, 

o seu único fi lho, 
com orgulho, vaidade 
e muito amor. O jovem 

analista fi nanceiro 
acompanhou a mãe em 

muitos eventos públicos



Judite Sousa e André Bessa marcavam presença nos momentos 
importantes da vida um do outro. Em baixo, André com os avós 

maternos, Joaquim Sousa e Isabel Fernanda de Jesus

“O André merece ser lembrado 
pela forma como tocou as pessoas 

com quem se cruzou, e sempre e para 
sempre a minha„ Judite Sousa em comunicado

“Sou uma mãe muito amorosa, 
para quem o grande projeto da sua vida

é o fi lho„ Judite Sousa à Lux, em dezembro de 2013

fi lho, na sua página no Face-
book, horas depois de ter as-
sistido à sua cremação, no Ce-
mitério do Alto de S. João, em 
Lisboa. Um desabafo que es-
pelha bem o estado de alma 
da jornalista da TVI. André era, 
como a própria disse numa en-
trevista à Lux, em dezembro de 
2013, “o grande projeto da sua 
vida”. André, que como escre-
veu no comunicado que o ami-

go e colega José Alberto Carva-
lho leu ao anunciar a sua morte, 
era: “o fi lho que sempre quis 
e que sempre me quis, um ho-
mem maravilhoso, irradiante de 
alegria, de vontade de viver, de 
exemplo de empenho, estudo, 
trabalho e força de vontade. E 
sempre atento, sempre disponí-
vel, sempre carinhoso”. Ao lon-
go dos anos, foram muitas as 
ocasiões em que Judite e André 

– fruto do primeiro casamento 
da jornalista, com Pedro Bes-
sa – partilharam, felizes, a sua 
cumplicidade de mãe e fi lho. 
Sempre juntos, muitas vezes de 
mão dada, eram o pilar um do 
outro. Um elo que se reforçou 
depois do divórcio da jornalista 
de Fernando Seara, no verão 
de 2013, altura em que Judite 
se mostrou emocionalmente 
mais fragilizada. Aliás, no lan-

çamento do seu livro “Álvaro, 
Eugénia e Ana”, sobre Álvaro 
Cunhal, em dezembro último, 
referiu-se ao fi lho como sendo: 
“o único homem que não me 
desiludiu”. Desde o primeiro 
minuto em que teve conheci-
mento do acidente do fi lho, Ju-
dite Sousa apoiou-se nos fami-
liares e amigos, e na namorada 
de longa data de André, Marga-
rida Lopes, que não arredaram 



Fruto de uma infância difícil, 
desde cedo que Judite Sousa 

fez da educação do fi lho 
uma das missões da sua vida. 
Licenciado em Direito, André 
Bessa preparava-se para, em 
setembro próximo, dar início 

a um novo desafi o profi ssional, 
numa empresa multinacional

 “O meu último 
ano foi penoso. 
Apenas existia 
o meu André„ 

Judite Sousa in Facebook



 À esquerda, André com a mãe e a namorada. 
Em cima, com José Alberto Carvalho 

e Mário Moura, que leram o comunicado 
a anunciar a morte do fi lho de Judite Sousa

Margarida Lopes, namorada 
de André Bessa, dedica-lhe 

um poema no Facebook

 “Ele era o meu Norte, 
o meu Sul, o meu Este 

e Oeste, a minha semana 
de trabalho, o meu 

descanso de domingo. (...) 
Pensei que o amor ia durar 
para sempre: enganei-me„ 

“Funeral Blues”, de W. H. Auden

pé do Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, onde André foi de-
clarado morto, da capela do 
Colégio de S. João de Brito, 
no Lumiar, em Lisboa, onde foi 
velado, e do Cemitério do Alto 
de S. João, onde centenas de 
pessoas participaram no último 
adeus. Privada para sempre da 
sua presença, também Marga-
rida Lopes quis homenagear o 

seu amor. Na sua página no Fa-
cebook, dedicou-lhe o poema 
“Funeral Blues”, de W. H. Au-
den, o mesmo que a TVI esco-
lheu como banda de fundo da 
peça sobre a morte do fi lho da 
jornalista da estação de Queluz 
de Baixo. “Parem todos os re-
lógios, desliguem o telefone, 
não deixem o cão ladrar aos 
ossos suculentos, silenciem os 

pianos e com os tambores em 
surdina, tragam o caixão, dei-
xem vir o cortejo fúnebre. Que 
os aviões voem sobre nós la-
mentando, escrevinhando no 
céu a mensagem: Ele Está Mor-
to, ponham laços de crepe em 
volta dos pescoços das pombas 
da cidade. Que os polícias de 
trânsito usem luvas pretas de 
algodão. Ele era o meu Norte, 

o meu Sul, o meu Este e Oeste, 
a minha semana de trabalho, o 
meu descanso de domingo, o 
meio-dia, a minha meia-noite, 
a minha conversa, a minha can-
ção. Pensei que o amor ia durar
para sempre: enganei-me. Ago-
ra as estrelas não são necessá-
rias: apaguem-nas todas. Ema-
lem a lua e desmantelem o sol. 
Despejem o oceano e varram 



o bosque, pois agora tudo é 
inútil.” Avizinham-se dias di-
fíceis e solitários para Judite 
Sousa. Ainda não há muito tem-
po, numa entrevista à Lux, a 
jornalista mostrava ser dura na 
queda: “Sempre tive uma vida 
difícil. A minha carreira foi cons-
truída a pulso. Por isso, tenho 
músculo sufi ciente para enfren-
tar todas as adversidades, sejam 

de natureza profi ssional ou pes-
soal. Considero-me uma sobre-
vivente”, afi rmava. Agora, priva-
da de um sorriso que era igual 
ao seu, precisará de toda essa 
força. De todos os amigos. Afi -
nal, como pode uma mãe sobre-
viver à morte de um fi lho? Ainda 
para mais, o seu único fi lho... ■

 André era o único fi lho de Judite Sousa, fruto do seu 
casamento com Pedro Bessa, membro da administração 

do Centro de Produção do Norte da RTP. Vivia 
com a mãe e os dois tinham uma forte cumplicidade

 “O André é o único homem 
que nunca me desiludiu„

Judite Sousa à Lux, em dezembro de 2013

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Arquivo Lux



M
enos de três dias 
depois de ter 
sofrido um aci-
dente fatal numa 
piscina, André 

Sousa Bessa foi velado na ca-
pela do Colégio de S. João de 

Brito. O fi lho de Judite Sousa e 
Pedro Bessa, primeiro marido 
da jornalista da TVI, não resistiu 
às várias lesões internas provo-
cadas pela queda e morreu no 
dia 29 de junho no Hospital 
Garcia de Orta, em Almada, 

para onde foi transferido depois 
de ter sido assistido no Hospi-
tal de São Bernardo. Quando 
deu entrada no hospital, 
André já estava em morte cere-
bral, mas fi cou mais de 24 ho-
ras na unidade de cuidados in-

tensivos em coma não reativo. 
Só respirava com a ajuda de 
um ventilador. Judite Sousa e 
o ex-marido, Pedro Bessa, esti-
veram sempre ao lado do fi lho. 
Tiveram desde cedo a noção 
da gravidade da situação clínica 

Em cima, à esquerda, uma imagem de arquivo de André Bessa, e, à direita, o caixão, a meia-irmã do analista fi nanceiro, 
Maria, e o pai, Pedro Bessa. Em baixo, da esquerda para a direita, a avó materna, Isabel Fernanda de Jesus, amparada, 

o avô materno, Joaquim Sousa, com a fi lha Isabel (meia-irmã de Judite) e a namorada de André, Margarida Lopes

Funeral de ANDRÉ BESSA reúne 
centenas de personalidades, 

que apoiaram os pais do jovem 
neste momento de dor

JUDITE SOUSA inconsolável 
no último adeus ao fi lho 



Judite Sousa estava inconsolável no velório do fi lho. 
A jornalista foi muito acarinhada pelos amigos

“Rezem um Pai Nosso pelo meu 
menino„ Isabel Fernanda de Jesus, avó materna

de André, que esteve mais de 
15 minutos submerso na pis-
cina até ser encontrado pelos 
amigos que estavam com ele 
numa casa em Azeitão. Os mé-
dicos acabaram por declarar a 
morte de André quando ainda 

nem tinham passado 48 horas 
sobre o acidente e depois de 
os pais terem dado autorização 
para a doação de órgãos. O 
fi lho de Judite Sousa não re-
sistiu a uma paragem cardior-
respiratória, deixando a família 



Em cima, Vítor Gonçalves com Maria do Céu Santo, e Judite Sousa com Marcelo Rebelo 
de Sousa. À direita, Paula Teixeira da Cruz com a fi lha, Catarina. Em baixo, António José 
Seguro, Henrique Granadeiro com a fi lha Catarina, Joaquim Oliveira, e Miguel Macedo

Em cima, Luís Campos 
Ferreira e Luís Montenegro. 

Em baixo, Luís Marinho 
e Paula Magalhães. À direita, 
Mariza com António Ferreira, 
Maria João e Mário Moura, 

e Rosa Cullell

“O André 
é grande„ 

Fátima Campos Ferreira

e os amigos em estado de cho-
que. Devastada, a jornalista da 
TVI foi acarinhada por dezenas 
de amigos, quer no hospital 
quer durante as cerimónias fú-
nebres do fi lho. André Sousa 
Bessa foi velado no Colégio de 
S. João de Brito, onde estu-



À esquerda, Marina Cruz e Cristina Gomes. 
Em cima, Maria João Bastos e Fernando 

Seara, ex-marido de Judite Sousa. 
Em baixo, Teresa Seixas e Paulo Salvador. 

À direita, o diretor de informação 
da TVI, José Alberto Carvalho

Em cima da esquerda para a direita, Miguel Gil, Nicolau 
Breyner, Jorge Coelho, Marta Sousa e Miguel Relvas 
com a fi lha, Filipa. Em baixo, o padre António Rego, 

Alexandra Lencastre e Luís Cunha Velho, diretor-geral da TVI

dou durante dez anos. O padre 
Alberto Souza, que foi seu 
professor, recordou, no altar, 
a constante boa disposição do 
analista fi nanceiro, de 29 anos, 
e deixou palavras de alento para 
a mãe, sentada na primeira fi la 
da igreja: “Judite, guarde no 

seu coração este toque de ale-
gria que o André tinha.” Foram 
poucos os amigos da jornalista 
e do fi lho que quiseram prestar 
declarações, dado o dramatis-
mo do momento. Joaquim Sou-
sa Martins foi uma das poucas 
exceções: “É terrível. A Judite 

Fernando Seara, ex-marido de 
Judite Sousa, esteve no velório 

mas não quis prestar declarações



Em cima, Lídia Franco, Luís Filipe Menezes, Nuno Santos, 
Luís e Sofi a Marques Mendes, e Raquel Matos Cruz 

com Jorge Nuno Oliveira. Em baixo, Joaquim Furtado, 
Alberto da Ponte e Paula Amorim

“Há alturas em que o silêncio 
é o que nos resta„ Cristina Ferreira

está arrasada! Agora, cabe-nos 
a nós dar-lhe a força que o An-
dré quereria que lhe déssemos. 
Precisamos todos da força uns 
dos outros, tal foi esta estupidez 
e esta parvoíce da vida! Tenho 
na minha memória a imagem 
do André a rir-se há 48 horas, 
e não consigo libertar-me dela. 
Tem sido um choque muito 
grande. A memória que guardo 

dele é aquele sorriso largo que 
ele tem”, confi denciou o jor-
nalista da TVI à saída da igreja, 
com a voz embargada pela 
emoção. Consternado estava 
também o ex-marido de Judite 
Sousa, Fernando Seara, que 
chegou à igreja visivelmente 
abalado. “Não vou falar e com 
certeza perceberão porquê”, 
limitou-se a dizer. Minutos de-

À esquerda, Manuel Luís Goucha 
com Rui Oliveira e Cristina 

Ferreira, e Clara de Sousa. Em 
cima, José Rodrigues dos Santos 

e Maria de Belém. Em baixo, 
Humberto Barbosa e Rui Santos. 

À direita, Margarida Marinho



Em cima, José Carlos Castro, e Teresa Caeiro, Miguel Sousa 
Tavares e Natália e Daniel Proença de Carvalho. À esquerda, 

Fátima Campos Ferreira, Rita Ferro Rodrigues e Manuel 
Pinto Coelho. À direita, Iva Domingues. Em baixo, Pedro 

Lima, Manuela Ferreira Leite, Pedro Santana Lopes, Joaquim 
Sousa Martins, Henrique de Medina Carreira, Manuela Eanes 

e José Manuel Portugal, diretor de informação da RTP

“A Judite está arrasada. Temos 
de dar-lhe força„ Joaquim Sousa Martins

pois, partilhou um longo e sen-
tido abraço com Pedro Bessa, o 
pai de André. Cristina Esteves, 
da RTP, lamentou o trágico aci-
dente: “É uma tragédia”, confi -
denciou. André era o único fi lho 
de Judite Sousa, mas tinha uma 
irmã do lado do pai. No dia do 
funeral, durante a missa de cor-
po presente, celebrada pelo pa-
dre Alberto Souza, Margarida 
Lopes leu um pequeno texto 

de homenagem ao namorado.  
O corpo de André Sousa Bessa 
foi cremado no Cemitério do 
Alto de S. João, em Lisboa. 
Vários populares gritaram fra-
ses de apoio a Judite Sousa e 
aplaudiram a entrada do corpo 
no edifício do crematório. Foram 
os últimos momentos de um 
dia que Judite Sousa e Pedro 
Bessa jamais imaginaram viver. 
O dia em que, em lágrimas, se 

À direita, o estilista Filipe Faísca, a jornalista da TVI 
Lurdes Baeta e Luís Marques, diretor-geral da SIC



despediram para sempre do 
fi lho. À saída, a mãe da jorna-
lista da TVI, Isabel Fernandes 
de Jesus, lançou um sentido 
apelo, à janela do carro: “Re-
zem um Pai Nosso pelo meu 
menino!” ■

 Em cima, Manuel Dias Loureiro 
com a mulher, Alexandra de 
Almeida. Em baixo, Céline 
e Carlos Moedas. À direita, 

Patrícia Gallo, Henrique Garcia, 
Jorge Gabriel, Pedro Rolo Duarte, 

António Prata e Pedro Pinto

“A Judite ainda não caiu 
na realidade do que vai ser 

o dia a dia sem o fi lho„ Dina Aguiar

 Em cima, Constança Cunha e Sá, Dina Aguiar 
e Carlos Daniel. Em baixo, Cecília Carmo 

com Cristina Esteves e Ricardo Costa. À direita, 
Beatriz Jalón, Gabriela Sobral e Leonor Poeiras

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.
com) com Vanessa Barros Cruz e Vasco Pereira

fotos Artur Lourenço, João Cabral, 
Ricardo Santos e Tiago Frazão



I
ndiferentes às razões 
que  os afastaram de Ju-
dite Sousa, no momento 
em que a jornalista da TVI 
mais precisou dos amigos, 

Manuela Moura Guedes e José 
Eduardo Moniz não falharam. 
A zanga entre Manuela e Judite 
é pública, mas pública também 
foi a amizade que as uniu 

durante anos e em nome da 
qual a primeira e o seu mari-
do, José Eduardo Moniz, esti-
veram ao lado de Judite des-
de o primeiro minuto em que 
tiveram conhecimento do trá-
gico acidente de André Bes-
sa, na madrugada de 28 de ju-
nho, numa piscina em Azeitão. 
“Tenho apoiado a Judite como 

MANUELA 
MOURA 

GUEDES e JOSÉ 
EDUARDO MONIZ 

destroçados 
com a morte de 

André Bessa, 
fi lho de 

Judite Sousa

 “Tenho-a 
apoiado 

como posso. 
O meu fi lho 
era o melhor 

amigo do 
André. 

Conhecia-o 
desde 

pequenino„ 
Manuela 

Moura Guedes

Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz 
estiveram sempre ao lado de Judite Sousa. 

À esquerda, Francisco Vasconcelos, de 31 anos, fi lho do 
primeiro casamento de Moura Guedes, e a namorada, Denise 

Madeira. Em cima, José Maria e Madalena Moniz



Em cima, à esquerda, André Bessa e Francisco Vasconcelos. À direita, 
Francisco Vasconcelos conforta Judite Sousa no velório, na capela do Colégio de S. João 

de Brito, em Lisboa. À direita, Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz, 
à saída do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Em baixo, uma foto que Madalena Moniz 

partilhou no Instagram, na qual se veem, da esquerda para a direita, Francisco, 
André, um outro amigo, José Maria, Sofi a Cerqueira e Madalena

 “Os dois 
[Francisco 

Vasconcelos e 
André Bessa] são 
muito próximos. 

Cresceram 
juntos„ 

Manuela Moura Guedes 
à TV Mais

posso. O meu fi lho era o melhor 
amigo do André. Conhecia-o 
desde pequenino”, confessou à 
Lux, em lágrimas, Manuela Mou-
ra Guedes, à saída do cemitério 
do Alto de S. João, em lisboa, 
onde André Bessa foi cremado.
Recorde-se que foi pela mão de 
José Eduardo Moniz que Judi-
te Sousa trocou os estúdios da 
RTP no Porto pelos de Lisboa, 
para onde veio viver com o fi lho, 
André, então com 7 anos. Nas-
ceu entre as duas famílias uma 
grande amizade, que os levou 
mesmo a partilhar casa de fé-

rias. Numa entrevista à TV Mais, 
a propósito da zanga entre as 
duas jornalistas, Manuela re-
cordou essa relação e revelou 
que, em relação aos fi lhos de 
ambos (Francisco – fi lho do pri-
meiro casamento de Manuela 
Moura Guedes –, Eduardo – 
fi lho de uma anterior relação 
de José Eduardo Moniz –, José 
Maria e Madalena, e André 
Bessa), nada mudou: “O An-
dré continua a ser uma pessoa 
muito bem-vinda à nossa casa. 
É como um fi lho para mim. Se 
for preciso, chamo-lhe a aten-

ção como se fosse meu fi lho.” 
Por isso, ao longo dos anos, 
era frequente ver Francisco 
e André juntos em inúmeros 
eventos. Um dos últimos foi o 
Rock in Rio Lisboa, que decorreu 
nos fi ns de semana de fi nal de 
maio e de princípio de junho. 
Francisco Vasconcelos, de 31 
anos, era um dos rostos mais 
sofridos entre os muitos amigos 
que estiveram ao lado de Judi-
te Sousa nestes dias de dor. ■

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

fotos Hélder Maia, Tiago Frazão, Arquivo Lux e D.R.



antena lux

Nicolas Sarkozy
DETIDO PARA 
INTERROGATÓRIO
O ex-presidente francês, 
de 59 anos, foi detido 
para interrogatório, no dia 
1 de julho, para ser ouvido 
no âmbito de um processo 
por suspeita de tentativa 
de infl uenciar um processo
judicial. Os investigadores
pretendem determinar se 
Sarkozy e o seu advogado
tentaram obter informação 
de um dos magistrados 
encarregados do 
“caso Bettencourt”, 
prometendo-lhe um cargo 
de prestígio no Mónaco. 
O Le Monde relata que 
Sarkozy tinha uma rede de 
‘informadores’ que o mantinham a par de desenvolvimentos 
na investigação. Suspeita-se ainda que o marido de Carla 
Bruni possa estar envolvido no fi nanciamento do então 
líder líbio Muammar Khadafi , durante a sua campanha 
eleitoral de 2007. À hora de fecho desta edição, Sarkozy 
ainda estava a ser interrogado.

Duarte Lima
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PEDE CINCO ANOS 
Depois de ser acusado 

de quatro dos seis 
crimes por que fora 

indiciado no processo 
“Homeland”, 

relacionado com uma  
alegada burla ao BPN, 

o Ministério Público 
pede agora a 

condenação de Duarte 
Lima, com uma pena 
superior a cinco anos 

de prisão. O fi lho, 
Pedro Lima, deverá 
ser absolvido, não 

se tendo dado como 
provado que conhecia 
todos os pormenores 

do negócio de 
aquisição de terrenos 

em Oeiras, junto 
à área que estava 

prevista para acolher 
a construção da sede 

do Instituto Português 
de Oncologia (IPO).

Carlos 
do Carmo

RECEBE GRAMMY
Pela primeira vez, 

a maior e mais 
importante distinção 

da indústria da 
música internacional 

foi atribuída a um 
artista português. 

O Conselho Diretivo 
da Academia Latina 
de Artes e Ciências 

Discográfi cas 
decidiu, por 

unanimidade, 
atribuir ao cantor 

português o Lifetime 
Achievement 

Award, um prémio 
de carreira que 

distingue a obra de artistas do panorama musical 
internacional. A distinção será entregue no 

Teatro MGM, de Las Vegas, nos EUA, no dia 19 
de novembro, mês em que estreará também o 

documentário sobre a vida do fadista. Em dezembro, 
termina a exposição “Carlos do Carmo – 50 Anos”,

 patente na Cordoaria Nacional, em Lisboa.
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Carlos Felipe 
da Suécia
NOIVO DE 
SOFIA HELLQVIST
Ao fi m de quatro anos 
de namoro, o príncipe 
Carlos Felipe, de 35 
anos, e Sofi a Hellqvist, 
de 29, vão casar-se. 
O anúncio foi feito 
esta semana, pela 
casa real sueca, 
e a boda está marcada 
para o verão de 2015. 
“A Sofi a disse hoje 
que sim à pergunta 
sobre se queria 
passar o resto da vida 
comigo. É um dia 
muito feliz”, revelou 
o fi lho de Carlos 
Gustavo e Sílvia. 
O rei também se 
mostrou feliz: “Sofi a 
é uma ótima pessoa 
e é sempre muito 
agradável quando 
estamos juntos.”Lu

sa



O
namoro tem pouco mais 
de seis meses, mas Joana 
Freitas e Francisco Alves 

decidiram que estava na hora 
de dar um novo passo na rela-
ção. A manequim, de 26 anos, 
foi surpreendida com um pedi-
do de casamento do surfi sta, 
de 22: “Ele perguntou e eu disse 

que sim”, escreveu Joana no 
Instagram, onde publicou uma 
fotografi a na qual, ao lado do 
namorado, mostra o anel de 
noivado que ele lhe ofereceu. 
Algumas horas depois de ter 
anunciado o noivado, a mane-
quim agradeceu as dezenas de 
mensagens de felicitações rece-

bidas. “Obrigada a todos pelas 
mensagens queridas. Vocês são 
incríveis! Hoje foi um dia muito 
especial e eu estou muito, muito 
feliz com este pedido! Tenho o 
melhor noivo de sempre”, pu-
blicou. Joana Freitas e Francis-
co Alves conheceram-se através 
de amigos comuns há alguns 

meses e, desde então, têm-se 
mostrado inseparáveis. Nas 
redes sociais, têm sido cons-
tantes as declarações de amor 
entre ambos. A manequim e o 
surfi sta ainda não anunciaram 
mais pormenores sobre o ca-
samento. ■

 JOANA FREITAS 
e FRANCISCO ALVES 
anunciam noivado 
nas redes socias

“Estou muito feliz 
com o pedido. 
Tenho o melhor 

noivo de sempre„

fotos Arquivo Lux e D.R. 

Joana 
Freitas, 
de 26 
anos, 

partilhou 
uma foto 

com o anel 
de noivado 

que 
recebeu de 
Francisco 

Alves, 
de 22





panorama

Princesas da Disney contra abusos sexuais de menores
“46% dos menores abusados sexualmente são vítimas de membros da própria família”. É com esta mensagem e a imagem 
perturbadora das princesas da Disney a serem forçadas a beijar os seus pais, que o artista norte-americano Saint Hoax alerta para 
os abusos contra crianças e adolescentes. A campanha usa algumas das mais conhecidas princesas, mas num contexto muito 
longe do sonho “viveram felizes para sempre”. Aurora, de “A Bela Adormecida”, Ariel, do fi lme “A Pequena Sereia”, e Jasmine, 
do fi lme “Aladino”, são as protagonistas desta campanha, na qual não existem príncipes encantados ou sequer... jovens.

D.
R.

Voar numa suíte de luxo
A primeira classe da Etihad Airways, eleita na última 
edição do Skytrax Awards como a melhor do mundo, 
não era ainda sufi cientemente satisfatória para a 
companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos. 
A empresa acaba de lançar o novo serviço de luxo 
para o seu A380, tendo transformado o piso superior
do avião em apartamentos de luxo, com a marca 
exclusiva “The Residence by Etihad”. A suíte de luxo 
tem sala de estar, cama de casal num quarto separado,
casa de banho com duche e mordomo particular. 
Um bilhete para o voo Abu Dhabi–Londres, nesta 
mansão aérea, custa 15 mil euros por pessoa.



Regresso a casa 25 anos depois
Aos 5 anos, Saroo Brierley, oriundo de uma aldeia da Índia, 
andava com o irmão mais velho de vagão em vagão, num 
comboio, a pedir esmola. Perdeu-se do irmão e acabou por 
adormecer. Acordou mais de dez horas depois, em Calcutá. 
Sem saber como regressar a casa, passou a viver nas ruas, 
até ser levado para um orfanato. Foi adotado por um casal de 
australianos e acabou bem sucedido na vida. Decidiu, então, 
procurar a sua remota aldeia e a família. Na memória, tinha 
apenas alguns locais por onde costumava andar em criança. 
Demorou anos a navegar no Google Earth à procura de locais 
conhecidos. Um quarto de século depois, conseguiu voltar. 
O reencontro com a mãe e os irmãos foi emocionante, tal 
como o relato que escreveu no livro “A Long Way Home”.

D.
R

D.
R.

“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“MUNDIAL 2014, 
QUARTOS DE FINAL: 
FRANÇA-ALEMANHA”
RTP1, sexta-feira, 4, 17h
França e Alemanha, duas das 
resistentes seleções euro-
peias que ainda permanecem 
no Campeonato Mundial de 
Futebol no Brasil, disputam 
agora um lugar na meia-fi nal. 
Orientada por Didier Des-
champs e com Karim Ben-
zema como líder, a França 
quer provar que é mais forte 
do que os alemães treinados 
por Joachim Löw.

“A MINHA VIDA 
DAVA UM BLOG”
SIC Mulher, sexta-feira, 4, 
21h45
Apresentado pelas bloggers 
Ana Sofi a Martins e Mónica 
Santana Lopes, dos blogs 
“Universo da Ana Sofi a” e 
“A Mulher É que Manda”, “A 
Minha Vida Dava um Blog” 
pretende mostrar quem es-
creve cada blog, onde vão 
buscar inspiração para os 
seus posts, de onde surgem 
todas as ideias, e muito mais.

“VOLTA A FRANÇA”
RTP2, sábado, 5, 13h10
O tour mais famoso do ciclis-
mo está de regresso. A 101.ª 
edição vai contemplar os Vos-
ges (Nordeste), depois os Al-
pes (Sudeste) e, por fi m, os 
Pirenéus (Sudoeste), antes 
de conduzir o pelotão aos 
Campos Elísios, em Paris, a 
27 de julho. São 3656 qui-
lómetros, repartidos por 21 
etapas, que serão interrom-
pidas por dois dias de des-
canso (15 e 21 de julho). O 
português Rui Costa antevê 
uma prova dura e espera fi -
car entre os dez primeiros.

“FROZEN – O REINO 
DO GELO” (V.P.)
TVCine 1, domingo, 6, 
11h40
A famosa e gélida história da 
Disney vai derreter corações. 
A jovem e destemida prince-
sa Ana de Arendelle mostrará 
a todos que o verdadeiro 
amor é capaz de mudar tudo 
e de mover montanhas, mes-
mo que de gelo e feitas pela 
sua irmã Elsa.

“O PODER DO AMOR”
SIC, domingo, 6, 22h
Apresentado por Bárbara 
Guimarães, “O Poder do 
Amor” continua a pôr à prova 
os cinco casais que perma-
necem em jogo. Ao longo 
da estadia na casa, onde têm 
de conviver diariamente, os 
casais têm de participar em 
sucessivos desafi os e mostrar 
até que ponto se conhecem 
bem.

“O BEIJO 
DO ESCORPIÃO”
TVI, segunda a sexta-feira,
21h45
Depois de Rita ter desco-
berto a traição do marido, 
Fernando, com a irmã, Alice, 
o seu mundo parece ruir. En-
tretanto, Afonso, o psicólogo 
que está a acompanhar o seu 
fi lho André, e com quem na-
morou no passado, volta a 
aproximar-se dela.
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RAINHA ISABEL II 
VISITA ESTÚDIOS 
DE “A GUERRA 
DOS TRONOS”
A soberana inglesa 
recusou sentar-se no 
trono da famosa série.

VÍTIMA DE ACIDENTE 
DE ANGÉLICO 
RECLAMA 5,7 
MILHÕES DE EUROS
Armanda Leite 
fi cou com “sequelas 
irreversíveis”.

SIMÃO SABROSA 
PARTILHA FOTO 
COM O FILHO
“A crescer nas minhas 
mãos”, escreveu 
o jogador na legenda 
da foto do terceiro fi lho.

ROB LOWE 
RESGATADO 
APÓS ENCHENTE 
NOS ALPES
O ator, a mulher e 
o fi lho não ganharam 
para o susto.

JOANA FREITAS 
ANUNCIA NOIVADO: 
“EU DISSE SIM”
A manequim anunciou 
nas redes sociais 
que está noiva 
de Francisco Alves.

VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Uma atleta mostra que “gravidez não é doença”. Seis anos 
depois, Beyoncé e Jay Z mostram imagens do casamento. 
Chocando o país, a mãe de Daniel, desaparecido durante 
três dias, é indiciada por tráfi co de pessoas. Em Inglaterra, 
jovem sujeitou-se a dez horas de tortura como um animal. 
Cristiano Ronaldo mostrou o seu lado afetivo ao abraçar 
jovens fãs antes do jogo frente ao Gana. O apelo de Rui 
Unas não chegou para manter Portugal no Mundial 2014. 

FÃS DE MICHAEL JACKSON PRESTAM TRIBUTO 
AO CANTOR, CINCO ANOS APÓS A SUA MORTE
As homenagens acontecem em vários pontos do globo.

CHOQUE 
E PESAR 
PELA MORTE 
DE ANDRÉ 
BESSA
A morte trágica 
do fi lho de Judite 
Sousa, aos 29 
anos, gerou 
uma onda de 
apoio à jornalista, 
por parte 
de anónimos 
e fi guras 
públicas.





Sem a presença do namorado, 
MARISA CRUZ surpreendida em 
evento no dia do seu aniversário

“Dizem que as 
mulheres com 40 fi cam 

mais seguras, mais 
confi antes. Espero 
que assim seja!„

M
arisa Cruz fez 40 
anos dia 27 de ju-
nho. Nesse mes-
mo dia, foi uma 
das convidadas 

para a comemoração do sexto 
aniversário da loja Rituals, no 
NorteShopping, onde lhe can-
taram os parabéns e a surpreen-
deram com um bolo de velas. 
“Entro nos ‘entas’, e agora nunca 
mais saio daqui!”, comentou, 

entre risos, à Lux. Sobre a mu-
dança de idade, a apresentadora 
de “Somos Portugal” afi rmou: 
“É engraçado, porque eu fi co 
muito nostálgica na semana do 
meu aniversário. Estranhamente, 
nesta semana de fazer 40 (não 
sei se é pelo número em si), 
estou tranquila. Dizem que as 
mulheres com 40 fi cam mais se-
guras, mais confi antes. Espero 
que assim seja! Pelo menos, 

 Tranquila 
com a 

passagem 
para os 

40, após o 
evento de 
uma marca 

de produtos 
de beleza, 

Marisa Cruz 
celebrou o 
aniversário 
em família



sinto-me diferente.” Marisa ex-
plicou como é que atingiu essa 
segurança: “Acho que foi com 
o tempo, com a vida. Os altos e 
baixos, tudo aquilo que vivemos, 
as experiências, fazem-nos cres-
cer como pessoas. Fazem-nos fi -

car mais seguros, aprendemos a 
relativizar as coisas... Já não dou 
tanta importância às coisas que 
não devem ter importância!” 
A apresentadora referiu ainda 
que, à exceção da presença na 
loja Rituals do NorteShopping, 

o seu dia de aniversário foi pas-
sado “em família”. Pedro Morei-
ra, o seu namorado, não a acom-
panhou, porque “tinha a festa 
de fi nal de ano do fi lho”. So-
bre o seu casamento, que a Lux 
sabe ter estado marcado para 

7 de julho e ter sido adiado por 
motivos que se prendem com 
o divórcio do namorado, Mari-
sa Cruz limitou-se a responder: 
“Sinceramente, não comento 
essas notícias.” ■

 A apresentadora não quis 
comentar o adiamento 

do casamento com Pedro 
Moreira, que esteve 

marcado para dia 7 de julho 
e terá sido adiado devido 
a questões relacionadas 

com o divórcio do hoquista

 “Os altos e baixos, 
tudo aquilo 

que vivemos, 
as experiências, 

fazem-nos 
crescer 

como pessoas„

texto Rodrigo Ferreira  fotos Álvaro C. Pereira
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sa Cruz limitou-se a responder: 
“Sinceramente, não comento 
essas notícias.” ■

 A apresentadora não quis 
comentar o adiamento 

do casamento com Pedro 
Moreira, que esteve 

marcado para dia 7 de julho 
e terá sido adiado devido 
a questões relacionadas 

com o divórcio do hoquista

 “Os altos e baixos, 
tudo aquilo 

que vivemos, 
as experiências, 

fazem-nos 
crescer 

como pessoas„

texto Rodrigo Ferreira  fotos Álvaro C. Pereira



S
eparada desde fevereiro, Maria Cer-
queira Gomes, de 31 anos, afasta a hi-
pótese de uma reconciliação com Gon-

çalo Gomes, de 38: “É defi nitivo. Estamos 
bem, a Francisca está bem, foi uma coisa mui-
to ponderada”, explicou à Lux. “Há um afas-
tamento natural [do Gonçalo], mas desejo-
-lhe o melhor, mesmo. É o pai da minha fi lha,
vivi com ele 13 anos, tenho a certeza de 
que é uma pessoa que vai fi car no meu 
coração para sempre”, acrescentou. 
A apresentadora do programa “Gran-
des Manhãs”, do Porto Canal, e o pilo-
to de automóveis viviam juntos há 13 
anos e são pais de Maria Francisca, de 11. 
Nesta longa ligação, já tinha havido uma 
separação de três anos, mas, nessa altura, 
Maria e Gonçalo superaram os problemas. 
Desta vez, a separação é defi nitiva. Para a 

fi lha do casal, Maria Francisca, a situação 
também não tem sido dolorosa: “Ela está 
de férias, está feliz da vida! Eu sou fi lha de 
pais separados, ela tem imensas amigas 
na escola na mesma situação, portanto é 
supernatural”, referiu. Entretanto, a apre-
sentadora já mudou de casa e tem-se de-
dicado à sua carreira: “Estou a refugiar-me 
no trabalho. Graças a Deus, tenho tido 
grandes oportunidades. Quando as coisas 
correm menos bem num campo, compen-
sam no outro. Isso tem acontecido: tenho 
estado mergulhada na carreira. As ‘Gran-
des Manhãs’ dão-me muito trabalho, e 
tenho tido muita coisa para além disso. 
Faz-me muito bem!” Para já, segue-se uma 
semana de férias no Algarve, na compa-
nhia da fi lha. ■

MARIA CERQUEIRA GOMES garante 
que separação do seu companheiro

 de 13 anos, GONÇALO GOMES, é defi nitiva

“Tenho a certeza de que é 
uma pessoa que vai fi car 

no meu coração para sempre„

 A apresentadora 
assegura que 

a fi lha do casal, 
Maria Francisca, 
não está a sofrer 
com a separação 

dos pais

fotos Álvaro C. Pereira e Arquivo Lux 



MIA ROSE 
e MIGUEL 

CRISTOVINHO 
namoram 

num evento 
desportivo 
em Cascais 

O casal 
experimentou 

fazer 
stand up 
paddle, 

numa tarde 
animada

 “Gostamos 
de trazer 
diversão 
à relação. 
Por isso, 
fazemos 

programas 
diferentes„

Mia Rose

Miguel Cristovinho, de 23 
anos, vocalista do grupo 

D.A.M.A, e Mia Rose, 
de 26, estão juntos há 

“tempo sufi ciente”, como 
gostam de dizer. A cantora 

tem contado com 
as opiniões do namorado 

na sua carreira



A
forma como olham um para o 
outro elimina qualquer dúvida: 
Mia Rose, de 26 anos, e Miguel 
Cristovinho, de 23, são um casal 
apaixonado. Foi o que deixaram 

transparecer no evento da Super Bock 
Green, em que praticaram juntos a mo-
dalidade de stand up paddle. “Eu gosto 
imenso de fazer desporto e já tinha ex-
perimentado uma vez, mas agora aprendi 
imenso”, revelou a artista, explicando que a 
prática desportiva faz parte da rotina dos 
dois: “Gostamos de trazer diversão à re-
lação. Por isso, fazemos programas dife-
rentes.” Juntos há “tempo sufi ciente”, 
como gostam de dizer, a cantora tem 
contado com as opiniões do namorado 
na sua carreira: “O Miguel é um grande 
apoio e a opinião dele é muito importante, 
sobretudo na música, pois é do meio. A 
banda dele, os D.A.M.A, está em ascensão 
e eu gosto muito do trabalho deles”, ad-
mitiu. À Lux, Mia Rose adiantou que se 
prepara para lançar o seu próximo single, 
dentro de semanas, de nome “Two Se-
conds”, cujo nome surgiu por uma brin-
cadeira de amigos: “O meu amigo ita-
liano que me ajudou a lançar os meus 
primeiros vídeos no YouTube, quando 
começou a aprender inglês, dizia sempre: 
‘Give me two seconds’, porque em Itália, 
ao contrário de Portugal, onde pedimos 
‘um segundo’, pedem-se dois. Achei isso 
engraçado”, disse. Este single prepara o 
lançamento do seu próximo álbum, que a 
artista espera conseguir apresentar “ain-
da este ano”. Entretanto, a cantora tem-
-se dedicado à construção de uma nova 
plataforma digital, que pretende ajudar 
no “rebranding da marca Mia Rose”, es-
clareceu. ■

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

O casal conheceu-se 
no programa “The Voice”, 

do qual Mia Rose 
já foi jurada. A cantora 

tem procurado acompanhar, 
pontualmente, a atual edição, 

e aproveitou para desejar 
“boa sorte aos concorrentes 

na fase das galas”

 “O Miguel é 
um grande apoio, 

sobretudo na 
música, porque 

é do meio„ Mia Rose



7 dias 

 Rob Lowe teve de 
ser resgatado de 
uma cheia que atin-
giu a sua casa de fé-
rias em Grasse, na Ri-
viera francesa. Lowe, 
de 50 anos, a mu-
lher, Sheryl Berkoff, 
de 53, e o fi lho, John, 

de 19, não ganharam para o susto, quando 
o primeiro andar da casa fi cou comple-
tamente submerso. O ator e a família fo-
ram socorridos e evacuados pelos bom-
beiros antes que a inundação atingisse 
toda a casa. A cidade de Grasse sofreu 
o equivalente a três meses de chuva em 
apenas quatro horas. No Instagram, a fa-
mília agradeceu a ajuda e John descreveu 
o episódio como “o mais assustador” da 
sua vida.George Clooney pe-

diu às autoridades 
locais italianas para 
criar restrições contra 
pessoas que se apro-
ximem da sua pro-
priedade no Lago de 
Como. Uma das re-
gras que Clooney 

quer ver aprovadas é que quem seja apa-
nhado a nadar a menos de cem metros da 
sua mansão seja multado em 560 euros, e 
que o mesmo aconteça a quem seja visto 
a passear na rua que limita a mansão. De 
acordo com a imprensa italiana, estas res-
trições sugerem que Clooney, de 53 anos, 
está a preparar-se para casar com a sua 
noiva, Amal Alamuddin, de 36, na pro-
priedade. Segundo as autoridades, estas 
regras “fazem todo o sentido” porque já 
“houve episódios desagradáveis com fãs 
do ator, no passado”.

Courteney Cox está 
noiva de Johnny 
McDaid. A atriz, de 
50 anos, anunciou a 
novidade no Twitter, 
onde partilhou uma 
fotografi a ao lado do 
namorado, de 37. 
“Estou noiva dele”, 

escreveu na legenda. A atriz assumiu o 
namoro com o músico dos Snow Patrol 
durante o Tribeca Film Festival, em março. 
Anteriormente, Courteney foi casada com 
o ator David Arquette, de quem se separou 
em 2010. Desta relação, nasceu Coco, 
agora com 9 anos.

Lourdes Maria vai 
para a mesma uni-
versidade onde es-
tudou a mãe, Ma-
donna. A filha da 
cantora, de 17 anos, 
concluiu o liceu este 
ano e surgiu na ceri-
mónia de graduação 

com um look irreverente: vestido amarelo e 
ténis. Segundo o Daily Mail, a adolescente 
irá frequentar o curso de Belas Artes e Tea-
tro Musical na Universidade do Michigan, 
a mesma instituição de ensino em que Ma-
donna estudou, nos anos 70. Nessa altura, 
a cantora frequentou a escola com uma 
bolsa para estudar dança, mas acabou 
por abandonar o curso para ir viver para 
Nova Iorque, em busca do sonho de se 
tornar uma pop star.

Beyoncé enfrenta ru-
mores de crise no ca-
samento com Jay-Z. 
O casal prepara-se 
para atuar em con-
junto numa digressão 
que terminará a 6 de 
agosto, mas estará 
afastado fora do es-

petáculo: “Vão partilhar o palco, mas, 
durante a digressão, vão viver vidas se-
paradas”, confi denciou uma fonte à re-
vista Grazia. “As tensões entre eles são 
cada vez maiores, o que implica viaja-
rem se pa ra da mente entre cada concerto, 
fi carem hospedados em hotéis diferentes 
e terem staffs distintos”, revelou ainda a 
publicação britânica. Casados desde abril 
de 2008, Beyoncé e Jay-Z são pais de 
Blue Ivy, de 2 anos.

Luís Fontoura, de 81 
anos, que foi vice-
-presidente do PSD 
por quatro vezes, 
morreu no dia 29, 
em Lisboa. Natural 
de Moçâmedes, no 
sul de Angola, de-
sempenhava atual-

mente as funções de presidente da mesa 
do plenário do PSD Lisboa e de presiden-
te do Conselho de Escola do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas. 
À Lusa, o PSD Lisboa manifestou o seu 
“pesar pelo desaparecimento de um dos 
seus mais importantes militantes”. Após o 
velório na Basílica da Estrela, realizou-se o 
funeral no Cemitério do Alto de São João.

Elsa Pataky foi impe-
dida de posar para a 
Playboy pelo marido, 
Chris Hemsworth. 
Apesar de ter sido 
mãe há tão pouco 
tempo, a atriz espa-
nhola exibe uma fi -
gura escultural, o que 

não passou ao lado da revista. Contudo, 
conta com a oposição da cara-metade: “Ela 
disse que seria excelente para a sua carreira, 
mas Chris não quer sequer falar sobre o as-
sunto, e disse que seria inapropriado, para 
uma mulher com fi lhos tão pequenos, 
posar nua”, revelou uma fonte à revista 
America’s Star. Casados há três anos, Elsa e 
o protagonista de “Thor” são pais de três 
fi lhos: India Rose, de 2 anos, e as gémeas 
Sasha e Tristan, de 3 meses.

Pippa Middleton fa-
lou pela primeira vez 
da relação que a une 
à irmã, Kate, em en-
trevista ao programa 
“Today”, de Matt 
Lauer, na NBC. A 
irmã mais nova da 
duquesa de Cam-

bridge, que foi convidada para ser cor-
respondente naquela estação televisiva 
norte-americana, afi rmou sobre a irmã: “É 
claro que ela tem muita pressão e muitas 
obrigações, mas passamos muito tempo 
juntas. Continuamos a passar muito tempo 
em família. Essa é a essência de tudo, termos 
uma família muito unida com quem po-
demos ser normais e falar abertamente. 
Isso faz com que nos mantenhamos todos 
com os pés bem assentes na terra.” Sobre a 
relação entre as duas, revelou: “Temos uma 
relação normal de irmãs, muito fraterna. 
Somos muito próximas, apoiamo-nos bas-
tante e pedimos opiniões uma à outra.”

Elsa Raposo está de 
novo solteira, após 
ter terminado a re-
lação com o empre-
sário Patrick Haillot, 
com quem vivia na 
África do Sul des-
de 2010. Segundo 
o Correio da Manhã,

que cita o advogado da ex-apresentadora,
José Paulo Pinho, Elsa está separada
“há mais de um ano”. A antiga manequim, 
de 49 anos, continua a viver na África do Sul, 
onde trabalha na área da decoração, e foi 
precisamente numa viagem de trabalho à Eu-
ropa que Elsa aproveitou para passar uns dias 
em Portugal para matar saudades da família. 
A ex-modelo esteve casada durante 13 anos 
com Pedro Quadros, pai dos seus três fi lhos, 
Afonso, Lourenço e Francisco.



C
erca de um ano depois de ter 
lançado a marca Ana by Herself, 
Ana Salazar apresenta agora uma 
parceria com a Adega Cooperativa 
de Palmela. A estilista escolheu 

o El Corte Inglés, em Lisboa, para o 
lançamento de uma edição limitada de 
cinco mil unidades do vinho branco Ana by 
Herself. “Qualquer pessoa que me conheça 
sabe que uma das coisas de que mais gosto 
é de um bom vinho branco, sobretudo fru-
tado. É a minha bebida preferida. Eu consu-
mia vinho da Adega de Palmela e comecei a 
ir à própria adega comprar, porque às vezes 
não encontrava o que queria nas superfícies 

ANA SALAZAR 
lança edição 

especial limitada 
do vinho branco 
Ana by Herself

 “Uma das 
coisas de que 

mais gosto 
é de um bom 
vinho branco„

Ana Salazar apresentou 
Ana by Herself, a sua parceria com 
a Adega Cooperativa de Palmela, 

ao lado do companheiro, Nuno Reis



comerciais. Desenvolvemos uma relação 
e depois surgiu esta ideia. Acho que é um 
vinho bom. Gosto imenso!”, relata Ana 
Salazar. A estilista recebeu a visita de muitos 
amigos, ansiosos por conhecer a última 
aposta da criadora. Foi o caso de Eduardo 
Beauté. “Tenho uma enorme amizade e 
admiração pela Ana, que é para mim o 

verdadeiro ícone de moda em Portugal.
Tenho muito orgulho em ter uma relação 
tão próxima e cúmplice com ela. Achei o 
vinho adorável e já reservei algumas garrafas
para oferecer aos meus amigos quando 
forem lá a casa”, confi denciou. Esta edição 
limitada do vinho Ana by Herself é mais um 
passo na implementação da nova marca 

da estilista. “A Ana by Herself está a ir 
calmamente em termos de pronto-a-vestir.
Está à venda online e a nível de lojas, 
estamos na loja da minha fi lha Rita e no 
espaço B, no Príncipe Real. Está a correr 
bem!”, explica a estilista. ■

À esquerda, 
Eduardo Beauté, 

Bibá Pitta, a estilista 
e Lili Caneças na 
apresentação do 

vinho de Ana Salazar 
no Supermercado 

do El Corte 
Inglés, em Lisboa

 “A Ana é o 
verdadeiro 
ícone da 
moda em 
Portugal„ 

Eduardo Beauté

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Tiago Frazão



SOFIA ALVES corta o cabelo 
para dar vida a uma mulher que 
luta contra um cancro na mama

A atriz, casada com Celso Cleto, 
venceu em 2009 um tumor na pele

“Sei o que é ter 
um resultado positivo 

e sei o que é ter 
um grande marido„

N
a telenovela “Mulhe-
res” Sofia Alves dá 
vida a uma mulher 
com cancro na mama. 
Uma doença que a 

atriz conheceu de perto em 2009 
quando lutou e venceu um cancro 
na pele. Para este novo desafi o 
televisivo, Sofi a Alves teve de cortar 
o cabelo, mudança que encara 
como natural na sua profi ssão. 
A Lux acompanhou o momento 
em que a atriz fi cou sem o seu 
longo cabelo loiro. 
Lux – Cortar o cabelo foi uma 
condição imposta pela produção 
ou foi a Sofi a que decidiu que 
tinha de o fazer?
Sofi a Alves – Toda esta novela foi 
planeada e todos os passos da 
minha personagem estão delinea-
dos há muito. Estou disponível 
desde a primeira hora para dar o 
melhor de mim à Mariana. E gosto 
muito deste desafi o. Para mim, 
cortar o cabelo ou colocar ex-
tensões, pintar de vermelho ou 
verde, não é nenhum problema, 
desde que eu sinta que a persona-
gem assim o exige… Não consigo 
entender porque é que muitas vezes 
se especula sobre esse assunto, 
para mim é um assunto muito claro. 
Sou uma profi ssional e isto é traba-
lho e quem não aceita assim as 
coisas não merece ser da profi ssão.
Para mim, um corte de cabelo é 
simplesmente um corte de cabelo…
O sofrimento e a entrega de 
algumas personagens são bem 

mais violentos para mim do que um 
simples rapar de cabelo. Mas, 
como disse, tudo está estudado 
e a novela tem um conjunto de 
grandes profi ssionais que fazem 
todo o planeamento da evolução 
da Mariana em conjunto comigo.
Lux – A Sofia passou por uma 
experiência semelhante quando, 
em 2009, lutou contra um cancro 
na pele. O que é que foi buscar 
da sua experiência para construir 
a Mariana? 
S.A. – Infelizmente, todos temos 
por perto histórias de gente que 
faleceu por causa desta maldita 
doença. Ainda há pouco tempo 
jantei em casa de uns amigos, co-
legas de profi ssão, na cidade de 
Portalegre e uma amiga estava a 
viver este drama. Parecia tudo mui-
to bem controlado e umas semanas 
depois recebemos a notícia da sua 
morte e nada previa esse desfecho. 
A vida é ingrata… A Mariana sabe 
que dentro de si tem esse assassi-
no silencioso e que tudo fará para 
o destruir. Mas esta Mariana é um 
grande sinal para muitas mulheres 
que andam constantemente a adiar 
a ida ao médico. Todos os dias são 
diagnosticados casos de cancro na 
mama e infelizmente alguns tarde 
demais… Deveria ser obrigatório 
o rastreio, porque só a palavra 
obrigatório poderia mudar a men-
talida-de do “fi ca para depois”… A 
Mariana ao saber do cancro, depois 
de muito pensar, resolve no início 
não partilhar com a família. Porque 



Casada com 
Celso Cleto, 

Sofi a Alves é mãe 
de Guilherme, 
de 13 anos, 

duma relação 
anterior. 

O marido é pai 
de Inês, de 16 anos, 

e Rita, de 22



À esquerda, o look com que a atriz começou a gravar. 
Aqui, o momento em que cortou o cabelo na telenovela, 

com Virgílio Castelo, que interpreta um cabeleireiro

 “Sou uma profi ssional e isto é trabalho. Quem não 
aceita assim as coisas não merece ser da profi ssão„

“O sofrimento e a entrega de algumas personagens são 
bem mais violentos do que um simples rapar de cabelo„

para ela o mais importante da 
sua vida é a felicidade da sua 
família. Pode ser uma decisão 
polémica para alguns espetado-
res, mas é aqui que está a inteli-
gência do guião, em querer dar 
um outro lado. Tradicionalmente 
seria um conjunto familiar a lutar, 
mas a Mariana assim não o 
entendeu e temos de respeitar. 
No início ela não vai querer 
perturbar a felicidade familiar. 
Só mais tarde o fará. Ela acha 
que vai vencer a luta contra o 
cancro… Isto é um toque de ge-
nialidade da autora, em não que-
rer ir pelo caminho tradicional e 
assim poderá abrir mais a discus-
são sobre o cancro da mama… 
Lux – Tem sido angustiante 
recordar tudo o que viveu ?
S.A. – Sobre a minha experiência, 
apenas quero dizer que sei o que 
é ter um resultado positivo. E sei 
o que é ter um grande marido.
Lux – É difícil reviver certos 
momentos e emoções e depois 
desligar o botão, quando acabam
as gravações?
S.A. – Os atores constroem as 
personagens com as suas memó-



rias afetivas e com as pesquisas 
que fazem sobre o trabalho que 
estão a desenvolver. Muitas vezes 
são dolorosas, como não pode 
deixar de ser.
Lux – Consegue ter tempo livre 
para si e para a sua família?
S.A. – Existe sempre tempo para 
a família. É claro que quando 
estou em novela, o Celso fi ca 
com responsabilidades que 
geralmente são minhas. Mas
tenho um grande marido e 
tenho a grande sorte de ele ser 
da profi ssão, o que ajuda e muito. 
E estas mudanças de visual cons-
tantes fazem parte e ele sabe 
disso melhor do que ninguém. 
Apoia-me e sabe proteger-me 
quando é preciso, sabe o quanto 
é duro trabalhar 15 horas por 
dia… Ainda por cima nesta 
personagem tão exigente. ■  Sofi a Alves, 

que fez 
40 anos em 
2013, está 

radiante com 
este novo 
desafi o na 
telenovela 
“Mulheres”

“O Celso apoia-me 
e sabe proteger-me 
quando é preciso„

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço



ISABEL TORRES inaugura exposição de pintura em Cascais com o apoio 
dos fi lhos, os gémeos MAFALDA e BERNARDO, e de muitos amigos

“Sou feliz proprietária de algumas obras mais 
antigas da Isabel. Ela é muito perfecionista„ Júlia Pinheiro

Em cima, a pintora 
com os fi lhos, os gémeos 

Mafalda e Bernardo, 
de 12 anos, fruto do seu 

casamento com Jorge 
Pêgo, Margarida Prieto 

e Yolanda Lobo

J
á há algum tempo que 
Isabel Torres planeava 
expor os seus quadros 
no Farol Design Hotel, 
em Cascais, um local 

que adora e considera “muito 
especial”. Por isso, não poderia 

estar mais feliz no dia em que 
inaugurou “Chacun Sa Vie”, 
cujos trabalhos foram especial-
mente pensados para aquele 
espaço. “Esta exposição traz 
refl exões sobre a vida, a minha, 
a vida de cada um, e a forma 

como entram no meu traba-
lho artístico”, explicou a pin-
tora, que contou com o apoio 
dos fi lhos gémeos, Mafalda e 
Bernardo, de 12 anos. Num 
dia recheado de emoções 
fortes, Isabel Torres foi ainda 



À esquerda, Júlia Pinheiro com o marido, Rui Pêgo. Em cima, Jorge 
Pêgo, ex-marido de Isabel Torres, com os fi lhos de ambos. Em baixo, 
Ana Salazar, admiradora do trabalho de Isabel Torres, e a pintora

surpreendida com a presença 
da cunhada, Júlia Pinheiro, 
casada com Rui Pêgo, irmão 
de Jorge Pêgo, ex-marido 
da artista. “Já não via a Júlia 
há algum tempo. Ela é uma 
mulher extraordinária a todos 
os níveis”, reconheceu Isa-
bel Torres. A apresentadora 
da SIC, por sua vez, também 
não poupa elogios à cunhada: 
“Sou feliz proprietária de al-
gumas obras mais antigas da 
Isabel. Ela é muito perfecio-
nista e tem feito uma carreira 
fabulosa. Tenho muito carinho 
pela Isabel.” ■

texto Susana Monteiro
fotos Ricardo Santos

“Esta 
exposição 

traz 
refl exões 

sobre 
a vida, 

a minha 
e a vida de 
cada um„ 
Isabel Torres



fotos D.R.

destino lux

Le Touessrok,  
Ilha Maurícia

Onde o Índico é mais 
tropical, sensual 

e romântico

Maurícia, vulgarmente chamado de Ilhas Maurícias, é um país insular constituído pelas ilhas Mascaranhas, 
que incluem a Ilha Maurícia, onde se situa o resort, bem como a própria capital, Port Louis, e o aeroporto 

internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, também designado por Aeroporto Plaisance 



Sob a égide de umas luxuosas 
cinco estrelas e agraciado pela 
beleza tropical da Ilha Maurícia, 
em pleno Índico, o Le Touessrok 
é um daqueles hotéis que não se
limitam a acolher e a hospedar. 
Ele permite uma verdadeira 
experiência sensorial. Com uma 
elegante roupagem arquitetónica 
em versão resort, muito tropical, 
o Le Touessrok espraia-se por 
uma sensual linha de costa, 
onde o mar é mais turquesa e o 
verde mais selvagem, quando 
em contraste com a areia branca 
da tranquila baía Trou d’Eau 
Douce Bay. Além das acomo-
dações clássicas, nas variantes 

quartos Deluxe, Junior Suites, 
Royal Suite e Ocean Suites, 
pode optar pelo derradeiro luxo 
de alugar uma das três villas do 
resort, cada uma com três quartos, 
dois Master King e um Queen, 
e uma inebriante localização, 
mesmo na linha da praia, o que
justifi ca os chuveiros a céu aberto 
e as salas exteriores, bem como
os jardins privados. Conte com 
equipamentos e tecnologia
de ponta, mas nada será mais 
apreciado do que as mor-
domias do serviço exclusivo 
e personalizado, à conta de 
chefs, mordomos, gerentes e 
pessoal especialmente destacado 

para satisfazer qualquer exigência 
24 horas por dia. Pode optar 
por qualquer um dos cinco 
restaurantes do resort, pelos 
tratamentos by Givenchy, do SPA, 
por uma panóplia de atividades 
e desportos náuticos, mas está 
obrigado a visitar o campo de 
golfe, de 18 buracos. Situado na 
pequena e fronteiriça Ile aux Cerfs 
(ilha dos cervos, em português, 
não obstante a atual ausência 
de veados), é considerado um 
dos mais incríveis e majestosos
do mundo. Ao contrário de muitos 
outros paraísos terrenos, aqui as 
crianças e os adolescentes são 
bem-vindos e há inúmeras ativi-

dades pensadas exclusivamente
para eles. E porque o romantismo 
corre nas veias deste hotel, pode
mesmo planear o seu casamento 
nas instalações do Le Touessrok.
Preço: A partir de €1494, estada 
de seis noites, para duas pessoas 
com pequeno-almoço incluído.
Como ir: Voo de ida e volta, 
com partida de Lisboa e destino
Ilha Maurícia, com escala no 
Dubai, a partir de €1176,63 por 
pessoa, pela Emirates. O aero-
porto fi ca a uma curta distância 
do resort e o hotel disponibiliza 
transporte.
Informações: 
www.letouessrokresort.com

guia de viagem



BOTTEGA VENETA. PRIMAVERA/VERÃO 2014

Com o volume no máximo

moda
fotos Reuters



Sob a batuta do inconformista maestro Tomas Maier, o timbre de toda a nova coleção Bottega Veneta 
é vibrante mas quente, sofi sticado e urbano, mas igualmente étnico. Toda a partitura se embala nos tons 
de uma nova estética, que apela tanto a África como ao centro nevrálgico de qualquer cidade do planeta, 

com as suas elegantes e sofi sticadas tribos. Os tons mornos adocicam as assimétricas volumetrias enquanto 
as plumas voltam a dar voz aos gritantes sons da fl oresta. Folhos, pregas e cascatas revoltas de linho amarrotado 

são alguns dos instrumentos desta elegante sinfonia. Um concerto para ouvir com o… ‘volume’ no máximo.



beleza

Um pó, três 
tonalidades...
Les Beiges Poudre, 
da Chanel, é uma das 
novidades para este verão. 
Um pó compacto com três 
tonalidades: um tom para 
o rosto, um tom de blush 
e outro que funciona como 
iluminador, e com proteção 
solar 15. O rosto ganha um 
tom bronzeado, saudável 
e luminoso. A manequim 
brasileira Gisele Bündchen 
é a imagem da linha 
Les Beiges da Chanel.

CONTORNO 
PERFEITO

A Benefi t apresenta 
o primeiro liner 

de gel em caneta, 
que se une 

às pestanas, 
solucionando 

um dos maiores 
dilemas de todos 

os tempos: 
delinear o contorno 

dos olhos! 
Três razões por 

que permite traçar 
uma linha perfeita: 

A ponta AccuFlex™ 
torna muito 

mais fácil 
a aproximação 

ao contorno 
das pestanas; 
a fórmula de 

gel preto mate 
à prova de água 

não esborrata, 
não desliza 
e não seca; 

é um liner 
de gel 

em caneta! 
À venda na 

Sephora, €25.

LÁBIOS COLORIDOS 
E HIDRATADOS
Este verão, a The Body Shop 
também realça os lábios, 
lançando os novos Colour 
Crush Shine Lipstick. 
Dão um efeito gloss fantástico 
e um brilho radiante! 
Contêm óleo 
de marula CJCC, 
para hidratar 
e amaciar os lábios, 
e pigmentos alegres 
e hidratantes. 
Uma gama completa 
de cores primaveris! €13

LOOK FEMME FATALE
Desarme com um simples olhar. 
É esta a promessa da Lancôme, 
que criou um olhar hipnótico 
para todas as mulheres. 
A nova Hypnôse Palette 
da marca francesa 
permite a cada mulher 
ser irresistivelmente 
magnética e uma femme 
fatale natural, com olhar 
sedutor. Hypnôse 
Palette, €49,99; Hyp Mascara 
Extra Black €29,94; Hypnôse 
Base Paupières, €25,94; 
Le Sourcil Pro, €21,69.

PESTANAS SEDUTORAS
Absolutamente Couture. Absolutamente Givenchy. Absolutamente preto. 
Noir Couture Volume é o novo outfi t indispensável para as pestanas, 
concebido por Nicolas Degennes. A sinergia ideal entre uma escova de 
design exclusivo e uma fórmula sem precedentes, a nova máscara assinada 
pela Givenchy é uma inovação do ponto de vista da sedução ao 
proporcionar um volume imediato e um olhar extremamente sofi sticado. 



OLHAR COLORIDO 
AINDA MAIS DEPRESSA

Os Eye Color Sticks, da Make Up 
Factory, são um must-have 

de beleza para a mulher elegante 
e cosmopolita. De aplicação rápida, 

garantem uma maquilhagem 
perfeita, mesmo quando o tempo 

é escasso. Os Eye Color Sticks 
nutrem a pele sensível em torno 

dos olhos em vez de a secar, 
não destacam as pequenas 

rugas de expressão e têm 
uma textura que não se esmigalha 

durante a aplicação. A sua cor, 
instantânea assim que aplicada, 
é fácil de esbater com o dedo, 

sem necessidade de pincel. 
PVP aproximado, €15.

INTENSO E SOFISTICADO
A L’Oréal Paris apresenta Infalible Gel, 

a nova geração de verniz de longa duração que 
intensifi ca o brilho e proporciona um resultado 

sofisticado. O verniz gel Infalible não perde 
intensidade, não risca, não lasca, não precisa de 
lâmpada UV para secar e é facilmente removível 

com tira-verniz normal. O resultado é uma cor 
intensa e um acabamento brilhante. €12

CORRIGE, PREPARA E ILUMINA
O CK One 3-in-1 Concealer combina os benefícios 

de um corretor, de um primer e de um iluminador numa 
prática caneta aplicadora. Graças à sua exclusiva fórmula 

progressiva, CK One 3-in-1 Concealer combina 
a tecnologia de pigmentos tratados com aminoácidos 

e vitaminas C + E, atenuando visivelmente 
as imperfeições, enquanto ilumina e unifi ca o tom 

da pele, proporcionando uma tez natural,
 radiosa e fresca. €20

O PODER 
DO ÓLEO DE CEREJA
A investigação Yves Rocher 
incorporou pela primeira vez 
num bâton o óleo de cereja, 
pelo seu extraordinário poder 
de conferir brilho e pela sua 
capacidade de refração da luz. 
A sua textura ultrassensorial
funde-se nos lábios e realça-os 
com uma cor glossy de cobertura 
modulável, consoante os seus 
desejos. Disponível em oito cores 
inspiradas na Natureza. €12,75

OLHAR 
SEDUTOR
A máscara 

de defi nição 
natural 

Respectissime
Ultra-Doux, da 

La Roche-Posay,
é indicada para 
olhos sensíveis 

e portadores 
de lentes 

de contacto. 
Com uma fórmula 

revolucionária 
95% natural, 

é rica em óleo 
de argão 

e manteiga 
de carei. Permite 

um olhar luminoso 
e sedutor, sem 

esquecer a saúde 
dos seus olhos. 

€19,16

PELE MAIS 
LUMINOSA
Teint Idéal 
Base Creme, 
da Vichy, revela 
a luz e a beleza 
de cada pele. 
Uma combinação 
de texturas 
inovadoras 
e ativos 
com benefícios 
para a pele, 
que nela se funde, 
enchendo-a 
de luminosidade. 
Indicada 
para quem tem 
a pele seca 
e prefere uma 
textura rica 
e confortável. 
Disponível 
em vários 
tons. €21

LÁBIOS COM BRILHO E COR
Para um verão repleto de brilho 
e cor, a GOSH sugere os novos 

Lip Lacquers! Com uma fórmula 
revolucionária e inovadora, 

este ‘verniz para lábios’ dá brilho 
como um gloss e pinta como 

um bâton, conferindo ainda 
uma hidratação profunda. 

Disponível em oito tonalidades, 
a fórmula do Lip Lacquer é livre 

de parabenos e enriquecida 
com óleo de argão e vitamina E. 

À venda nas lojas Well’s.



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

“Férias Inesperadas” 
NOS AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 3 DE JULHO

Terceira colaboração da dupla 
Adam Sandler/Drew Barrymore, 
depois do êxito das comédias 
românticas “A Minha Namorada 
Tem Amnésia” e “Um Casamen-
to Quase Perfeito”. À primeira 
vista, Lauren (Drew Barrymore) e 
Jim (Adam Sandler) parecem ter 
muito em comum, mas, depois 
de um desastroso primeiro 

“Paixões Unidas” 
NOS AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 3 DE JULHO

Um grupo de visionários euro-
peus une forças para criar um 
projeto ambicioso: a Fédéra-
tion Internationale de Football 
Association (FIFA). Uma história 
épica, nunca antes contada, 
sobre a inspiradora saga do 
Campeonato Mundial e dos três 
homens que o criaram. Impulsio-

encontro, estão de acordo em 
apenas uma coisa: nunca mais 
voltarem a ver-se. No entanto, 
uma inesperada viagem a um 
resort na África do Sul colocará 
as famílias de ambos no mesmo 
caminho e não será fácil sobre-
viverem uma à outra. 

nados pelo sonho e pela paixão, 
Jules Rimet (Gérard Depardieu), 
João Havelange (Sam Neill) e 
Sepp Blatter (Tim Roth), supe-
raram as suas dúvidas e lutaram 
contra obstáculos e escândalos 
para tornar realidade o Campeo-
nato Mundial. Passada durante 
o agitado séc. XX, esta história 
intemporal celebra o jogo que, 
apesar de tudo, se tornou, mais 
do que um desporto mundial, 
uma expressão de esperança 
e de união.

“Às Vezes”
Jorge Roque 
VIDISCO 
Este CD de 
estreia tem o 
pop e o jazz 
como base 

musical e a palavra é a grande 
inspiração. Entre baladas e 
outros registos sonoros mais 
pop e dançáveis, Jorge Roque 
propõe uma viagem pela procura 
de respostas a interrogações
e sentimentos comuns a todos
nós, com grande predominância
para a temática do amor. 
“Coração de Fita-Cola”, ”Às 
Vezes” e “Capitão Vadio“ 
são alguns dos temas. 

“Músicas 
do Meu 
Mundo”
Olavo Bilac 
UGURU

“Cabo Verde,
Angola, Bra-

sil, Portugal – o Atlântico e 
a Lusofonia são ideias, sons, 
rotas, que eu quis explorar”, diz 
o músico, que pretende que este 
disco, a sua estreia a solo, tenha 
alguns dos clássicos lusófonos, 
mas também criações originais 
assinadas por ilustres composi-
tores e letristas. É precisamente 
Amélia Muge que assina a letra 
do tropical “Copacabana”, 
o single de apresentação. 

“Avesso”
Joana 
Espadinha
SONY MUSIC 
O  á l b u m 
de estreia 
apresenta 

composições de sua autoria, 
cruzando infl uências que vão do 
jazz ao pop/rock. Acompanhada 
por uma banda composta por 
alguns dos mais renomados 
músicos do panorama nacional, 
Joana Espadinha apresenta
um misto de sonoridades acús-
ticas e elétricas, em que a com-
ponente lírica da música ganha 
vida. Em cada faixa, uma nova
mensagem, uma nova história. 

Orquesta Buena Vista 
Social Club 
OEIRAS

“Adios Tour“ é a última digressão
mundial da Orquesta Buena Vista 
Social Club e passa pelo EDP 
Cool Jazz, dia 3 de julho, nos 
Jardins do Marquês de Pombal. 
Sob a direção musical do líder da 
banda, Jesus “Aguaje“ Ramos, a 
formação contará com vários dos 
que participaram no álbum e no 
fi lme “Buena Vista Social Club“: 
o guitarrista Eliades Ochoa, 
a diva Omara Portuondo, o 
trompetista Guajiro Mirabal 
e Barbarito Torres no alaúde. 
Bilhetes, entre €25 e €50.

Rão Kyao
FARO

Arabian Days apresenta o 
espetáculo de um dos maio-
res embaixadores da música 
portuguesa. Rão Kyao sobe ao 
palco na Vila Adentro, no dia 
3 de julho, às 22h, com “Virado 
a Nascente“, um concerto que 
combina flautas de bambu, 
voz, acordeão e percussões. 
O músico e compositor conta 
com a colaboração de Renato 
Silva Júnior e Ruca Rebordão. 
Preço: €5. Entrada gratuita para 
crianças até aos 6 anos. 

“Festival do Crato” 
CRATO

A 30.ª edição do Festival do 
Crato conta com um cartaz de
luxo, do qual fazem parte
nomes como Aloe Blacc, Ansel-
mo Ralph, Gisela João, Inner 
Circle e Miguel Araújo, prome-
tendo ser uma das edições 
mais aliciantes e abrangentes 
de sempre. De 27 a 30 de 

“Música na Biblioteca” 
LISBOA

O ciclo de concertos Música na 
Biblioteca regressa em julho, à 
Sala de Leitura Geral da Bibliote-
ca Nacional. Ao longo de quatro 

noites, os grandes clássicos de 
Viena – Haydn, Mozart, Beetho-
ven e Schubert – alternam com 
alguns dos mais destacados 
compositores portugueses – 
Bomtempo, Luís de Freitas Bran-
co e Fernando Lopes-Graça. 
À frente da Orquestra Metropo-
litana de Lisboa estarão quatro 
jovens maestros: Pedro Amaral, 
Pedro Neves, Daniel Smith 
e Azis Sadicovic. Bilhetes, €5.

agosto não há som ou ritmo 
que não passe pelo Crato: 
da música de dança ao fado, 
da soul ao reggae, do rock ao 
hip-hop. O festival apresenta 
três espetáculos por noite, às 
21h30. Preços entre €8 e €10. 



sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Sopa de Grão de Bico e Iogurte
INGREDIENTES

•  200 ml de azeite
•  1 lata de grão de bico 

cozido
•  1 cebola picada
•  2 dentes de alho
•  2 iogurtes naturais
•  10 g de tahini
•  Croutons q.b.
•  Cominhos q.b.
•  Sal e pimenta q.b.

Quando o azeite estiver quente, 
junte o alho e a cebola. Deixe 
refogar durante algum tempo, 
sem parar de mexer, e adicione 

o grão. Acrescente os iogurtes 
e o tahini. Deixe levantar fervura 
e tempere com cominhos, sal e 
pimenta. Decore com croutons.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Tarte de Peras
INGREDIENTES 

•   1 l de leite
•   200 g de açúcar
•   6 gemas
•   1 vagem de baunilha
•   90 g de farinha Maizena
•   Massa para tarte
•   Peras

Coza previamente numa forma 
a massa para tarte. Leve ao 
lume uma panela e junte todos 
os ingredientes, exceto as 
peras. Misture sem parar até 
engrossar, formando assim um 

creme de pasteleiro. Disponha 
o preparado, quando estiver 
frio, por cima da tarte, e a 
seguir as peras. Leve ao forno 
até estas fi carem douradas. 
Deixe arrefecer antes de servir.





shopping

UM RELÓGIO, 
VÁRIAS OCASIÕES
A Trendy Box, da One, 
não traz apenas um relógio 
mas toda uma linha 
de cores para combinar 
com o tempo e, claro, 
com o momento. 
Versátil e elegante, 
de design moderno 
e funcional, Trendy 
incentiva ao movimento. 
A Trendy Box está 
disponível nas principais 
relojoarias do País, 
com o PVP de €159.

COR, ESTILO E CONFORTO
A Converse acaba de lançar a nova coleção Converse 

Cons Weapon, uma variedade de cinco modelos 
premium com um design moderno 

e uma paleta de cores impressionante, 
que celebra o espírito criativo. Com uma estética 

eclética, cada modelo Converse Cons 
Weapon incorpora uma forma 

perfeita com materiais e detalhes que conferem 
ao sneaker um aspeto leve e ousado. €115

AO ESTILO DE JOHN LENNON
Até aos dias de hoje, as lendas da música 
continuam a perpetuar o seu estilo, infl uenciando 
gerações. No caso de John Lennon, os óculos 
de armação redonda eram a sua imagem 
de marca. Este modelo vintage voltou a estar 
na moda, adaptado aos dias de hoje. 
À venda na André Ópticas. 

AROMA DE LAVANDA
A Água de Colónia Lavanda 
é uma das referências mais antigas 
da Ach. Brito e um dos mais 
carismáticos produtos portugueses, 
estando no mercado, 
ininterruptamente, há cerca 
de 80 anos. Com uma fragrância 
tipicamente mediterrânica. 
Experimente e relaxe! 
800 ml, €21,60.

OS SIMPSON, A COMPANHIA IDEAL PARA O VERÃO
São amarelos, divertidos, inconfundíveis e acompanham 
diversas gerações… Podiam ser minifi guras tradicionais, 
mas não! “Doh!” são as personagens da super edição 
“Minifi guras Lego – Série Os Simpson”, que vão 
marcar as férias de verão. Esta edição especial 
é composta por 16 minifi guras diferentes.
Cada saqueta, a partir de €2,49.

SABORES DA TERRA DO TIO SAM
Até dia 10, os EUA e os seus produtos icónicos serão 
a inspiração de mais uma semana temática nas lojas Lidl, 
transportando os clientes numa viagem através 
deste continente pleno de variadas infl uências. 
Em todas as lojas Lidl do País estarão disponíveis 
produtos da marca McEnnedy – American Way, marca 
exclusiva Lidl de produtos com inspiração in USA, 
para ter o verdadeiro taste of America em sua casa.

VIAJAR COM ESTILO
A nova gama Lumo, da 

Samsonite, combina o melhor 
de dois mundos quando se fala 

em malas de viagem. 
Possui a leveza e a fl exibilidade 

das malas de tecido e a força 
e a resistência das malas 

rígidas. É uma das gamas mais 
extensas da Samsonite, com 21 
modelos disponíveis e múltiplas 

funcionalidades, mantendo os 
parâmetros de leveza e robustez 

que facilitam as viagens.

VERSATILIDADE 
E CONFORTO 

NOS PÉS 
Na sua mais 

recente coleção,
a Grendha está 

repleta de novos 
modelos que vão 

conquistar
 as mulheres 

do mundo inteiro. 
A marca 

disponibiliza 
sandálias práticas,

versáteis e 
sofi sticadas, para 
todas as ocasiões 

numa coleção 
que inclui pedras 

preciosas, 
estampados 
animal print, 

cores e fl ores. 
Descubra mais 

em www.grendha-
portugal.com.



A NOVA CERVEJARIA TRINDADE
A Cervejaria Trindade apostou num novo 

conceito para a sua marca. Uma transformação 
que pretende ser um passo em frente 

na consolidação da sua raiz histórica. O espírito 
conventual está agora presente em cada canto 

de uma das mais antigas cervejarias 
portuguesas. Com uma nova decoração, 

empregados vestidos com hábitos de monge  
e música gregoriana ambiente, vale a pena ir 
espreitar a remodelada Cervejaria Trindade.

O TEMPO DE RONALDO
A TAG Heuer, líder mundial 
de cronógrafos de prestígio e de gama 
alta, anunciou a ofi cialização 
de uma parceria com a superestrela 
do futebol Cristiano Ronaldo. O capitão
da Seleção Nacional é o novo 
embaixador da histórica marca suíça, 
fundada em 1860. “A TAG Heuer é, 
de longe, a melhor naquilo que faz”, 
comentou Cristiano Ronaldo.“E tem-no 
sido ao longo de mais de 150 anos. 
Nenhuma outra marca tem laços tão 
profundos com o desporto ao mais alto 
nível. É simultaneamente glamorosa 
e ao mesmo tempo pouco convencional”, 
disse o atleta. Relógio, €7550.

CALÇADO FRESCO E COLORIDO
Quando está calor, tudo o que menos apetece 

é calçar sapatos fechados, mas a Lemon Jelly 
pensou nas amantes de sabrinas e criou 

os Kiss, o modelo de sabrinas perfurado, 
para que assim os seus pés se mantenham frescos. 

Descubra esta divertida e colorida coleção 
em www.lemonjelly-shoes.com. €44,90



jogos lux
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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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❐ Belmonte  ❐ Mulheres  ❐ Sol de Inverno  ❐ Bem-vindos a Beirais  ❐ O Beijo do Escorpião  
❐ Os Nossos Dias  ❐ Maternidade  ❐ A Outra

Descubra os nomes de OITO TELENOVELAS
 E SÉRIES NACIONAIS EM EXIBIÇÃO



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 ❐ ALHEAMENTO  ❐ CATAPLASMA  ❐ IMAGINARIA  

❐ SALAMANDRA  9 LETRAS ❐ ALPARCATA  ❐ BARBATANA  ❐ EMARANHAR  

❐ TARAMELAR  8 LETRAS ❐ AGRADARA  ❐ AUREOLAR  ❐ MAÇANETA  

❐ VOZEARIA  7 LETRAS ❐ AMARRAM  ❐ BIZARRO  ❐ RAIZAME 

❐ RECARGA  6 LETRAS ❐ DÉCADA  ❐ DECAIR  ❐ DOUTOR  

 ❐ OVELHA  5 LETRAS ❐ ARPÉU  ❐ INAMA  ❐ ISTMO  ❐ ORDEM  

4 LETRAS ❐ ADIR  ❐ ATOR  ❐ ÉDEN  ❐ RAIZ  3 LETRAS ❐ AÇO  ❐ IÇA  

❐ MIA  ❐ RUA  2 LETRAS ❐ AI  ❐ BI  ❐ FI  ❐ MI  ❐ MO  ❐ RI  ❐ TÊ
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signos lux
ilustrações Rita Simões

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

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

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: O Julgamento, 
que signifi ca Novo Ciclo de Vida.
Amor: Uma pessoa poderá 
desapontá-lo, mostrando-lhe uma 
faceta menos apreciada.
Saúde: Coma mais fruta e 
legumes.
Dinheiro: Momento tranquilo, 
mas não ande tão despreocupado 
quanto a este campo da sua 
vida. 
Pensamento Positivo: A minha 
vida está em constante renovação.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: A Justiça, que 
signifi ca Justiça.
Amor: Andará mais isolado 
dos seus familiares. 
Saúde: Cuidado com o frio, 
pois o seu sistema imunitário 
anda muito frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma 
como administra os seus bens, 
em termos profissionais e 
fi nanceiros.
Pensamento Positivo: Procuro 
que a justiça reine na minha vida. 

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: A Morte, que 
signifi ca Renovação.
Amor: Não pense que todas as 
suas relações amorosas vão ser 
iguais àquelas que o magoaram. 
Disponha-se a amar. 
Saúde: Procure consultar o 
seu oftalmologista com mais
regularidade.
Dinheiro: Neste período, terá 
segurança fi nanceira.
Pensamento Positivo: Aceito 
o presente com confi ança!

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: O Imperador,
que signifi ca Concretização.
Amor: Poderá chamar a atenção 
de uma pessoa muito especial. 
Esteja atento aos sinais.
Saúde: Possibilidade de sofrer 
de dores musculares. Seja mais 
cuidadoso.
Dinheiro: Previna-se e faça uma 
poupança. 
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus sonhos. Sei que posso 
concretizá-los.

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

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

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: Os Enamorados, 
que signifi ca Escolha.
Amor: Confesse o seu amor. 
Não tenha receio de ser mal 
recebido. 
Saúde: Cuidado, pois poderá 
constipar-se.
Dinheiro: Neste período, sentirá 
grande tendência para gastar 
desenfreadamente. 
Pensamento Positivo: O meu 
coração ajuda-me a escolher 
o que me faz feliz.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Eremita, 
que signifi ca Procura, Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho, saia. 
Distraia-se mais. Conviva com
os seus amigos.
Saúde: Afiguram-se alguns 
problemas de estômago.
Dinheiro: Neste período, tudo 
correrá favoravelmente. Mesmo 
assim, contenha-se nos gastos.
Pensamento Positivo: A paz 
interior ajuda-me a encontrar 
as respostas de que preciso.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: Lua
Carta Dominante: O Louco, que 
signifi ca Excentricidade.
Amor: Aproveite a onda de 
romantismo que irá invadi-lo. 
Se puder, tire umas férias para 
poder estar com o seu parceiro.
Saúde: Cuidado com os excessos. 
Aprenda a moderar todos os 
aspetos da sua vida.
Dinheiro: Controle a sua impulsi-
vidade em matéria de compras.
Pensamento Positivo: Estou 
disponível para viver as aventuras 
que a vida me traz.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: Rainha de 
Copas, que signifi ca Amiga Sincera.
Amor: Saiba ajudar aqueles 
que necessitam da sua ajuda. 
Mostre-se disponível.
Saúde: Com disciplina e controlo, 
tudo estará bem.
Dinheiro: Uma pessoa amiga 
vai precisar da sua ajuda a nível 
fi nanceiro. 
Pensamento Positivo: Sou sincero 
com os outros, e principalmente 
comigo mesmo. 

BÁRBARA NORTON DE MATOS
Esta atriz é um rosto habitual nas telenovelas portuguesas.
Filha do treinador de futebol Luís Norton de Matos, 
Bárbara é uma mulher doce, carinhosa e sensível, 
evidenciando algumas das principais características 
do seu signo, Caranguejo. As mulheres deste signo 
são naturalmente maternais e protetoras, evidenciam 
uma maneira de ser conciliadora e procuram sempre 
compreender os pontos de vista dos outros.

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