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SEPARADOS
LUÍS BORGES JÁ SAIU 

DA CASA QUE PARTILHAVA 
COM EDUARDO BEAUTÉ 
E COM OS DOIS FILHOS

DE FÉRIAS NA GRÉCIA, RONALDO 
RECEBE NOTÍCIA DA MORTE DA AVÓ

JUDITE SOUSA desabafa:
“O André foi a alegria 
da minha vida. O meu 
grande amor. Sempre”

“ELA É MUITO FORTE”

José Alberto Carvalho

Manuela Moura Guedes
Marcelo 
Rebelo de SousaMarina Cruz

Judite Sousa e Maria do Céu Santo

LETIZIA ENCANTA PORTUGAL 

VISITA-RELÂMPAGO DOS REIS DE 
ESPANHA MARCADA PELA SIMPATIA 

Amigos quebram silêncio sobre 
o estado de espírito da jornalista 
e incentivam-na a voltar ao trabalho



 Casada 
há 12 anos 
com Daniel 

Moder, 
JULIA 

ROBERTS 
revela 

o segredo 
da sua
relação

 Mãe dos 
gémeos Hazel 
e Phinnaeus, 

de 9 anos,
 e de Henry, 

de 7, a atriz é 
a embaixadora 

mundial do 
perfume La 

Vie Est Belle, 
da Lancôme

 “Os fi lhos 
são muito 

importantes, 
mas não 
podemos 

esquecer-nos 
um 

do outro„ 

 Aos 46 anos,
 Julia Roberts

 mostra-se segura 
e diz-se realizada, 

pessoal 
e profi ssionalmente



O
tempo parece não 
passar por Julia Ro-
berts. Aos 46 anos 
e mãe de três fi lhos, 
o sorriso permanece

inconfundível e o olhar, tão 
jovem e alegre como o que 
todos conhecemos no fi lme 
“Pretty Woman”, protagonizado 
pela atriz há 24 anos. “Acho 
que, até agora, o maior risco 
que corri foi o de não ter feito 
um facelift!”, disse frontalmente 
Julia Roberts numa entrevista 
concedida à marca francesa 
Lancôme, da qual é embaixa-
dora há quase cinco anos. Ape-
sar de, há quatro meses, ter per-
dido a sua meia-irmã, Nancy, 
que se terá suicidado, Julia 
Roberts confessa-se tranquila e 
feliz com a vida que escolheu.
Casada com Daniel Moder 
desde 2002, vive para o trabalho 
que tanto a realiza e para os 
fi lhos, os gémeos Hazel Patricia 
e Phinnaeus Walter, de 9 anos, 
e Henry Daniel, de 7. “Levo a 
minha felicidade muito a sério. 
Penso que um dos primeiros 
passos para atingir a felicidade 
é decidir que queremos ser
felizes. É uma escolha de todos 
os dias, a todas as horas”, expli-
cou na mesma entrevista a cara 
do perfume La Vie Est Belle. 
A propósito da busca pela felici-
dade, a atriz assume que a família
tem um papel essencial na sua 
vida, mais do que qualquer outra 
coisa. “[A minha maior conquis-
ta] é o meu círculo de amor: a 
minha família, a minha mãe, a 
minha irmã e o seu marido, e os
meus amigos. Sinto um círculo 
de amor e de apoio à nossa 
volta”, revelou. A história de 
amor de Julia Roberts com 
Daniel Moder teve início em 
2001, quando se conheceram 
nas gravações do fi lme “A Mexi-
cana”, protagonizado pela atriz
e no qual Daniel era operador 
de câmara. O romance foi ofi cia-
lizado um ano depois e tem
sido um verdadeiro exemplo 
de um amor duradouro, num 
meio onde muitas relações 
não têm longevidade. “O meu
marido é simplesmente notá-
vel”, garante Julia, referindo 
que Daniel é a pessoa que tem 
mais infl uência sobre si. É tam-

 Julia Roberts encontrou no ioga uma forma de renovação. A atriz acredita 
que o caminho para a felicidade passa por se libertar de coisas que a deixam mental 

e emocionalmente em baixo e afi rma que a vida é feita de escolhas diárias

 “Acho que, até agora, o maior risco que corri 
foi o de não ter feito um facelift !„



 Descontraída na nova 
campanha que protagonizou 

para a Lancôme, Julia 
Roberts diz que como 
gosta mais de se ver é 
com um look natural. 
Já foi eleita 11 vezes 
pela revista People 

uma das pessoas mais 
bonitas do mundo

 “Sou muito 
sincera. Falo 

de forma clara, 
quer gostem 

quer não„

bém com ele, e com os fi lhos de
ambos, que a atriz desfruta do 
seu tempo livre: “Os fi lhos são 
muito importantes, mas não 
podemos esquecer-nos um do 
outro”, esclareceu, adiantado 
que o que mais lhe dá prazer 
é fugir da rotina, com Daniel, 
para um longo fi m de semana 
a sós. A serenidade que se nota 
nas fotografi as desta campanha 
da Lancôme é sinal de que 
atravessa uma fase feliz, a vários
níveis. A estabilidade que 
alcançou deve-se a um trabalho 
diário, no qual algumas terapias
de bem-estar são ajudas pre-
ciosas: “Recentemente, eu 
e as minhas amigas temos 
vindo a praticar ioga de forma 
mais empenhada. Na prima-
vera, por exemplo, uma época 
de renovação, tentamos reno-
var-nos... Também tem tudo a 
ver com o não-apego, com a 
não-acumulação, com limpar o 
nosso armário, a nossa mente, 
deixando de lado as coisas que 
nos deitam abaixo, mental e 
emocionalmente.” A proximi-
dade com a Natureza faz igual-
mente parte do dia a dia de 
Julia Roberts, muito por infl uên-
cia do marido. “A Natureza tem 
um papel muito importante na
minha vida. O meu marido é um
naturalista – adora o ar livre, 
adora água e ama as monta-
nhas, e tentamos aproveitar ao 
máximo a energia do sol. Acor-
damos as crianças com o nascer 



 O compromisso da atriz 
com a marca francesa 

dura há quase cinco anos. 
É a embaixadora mundial 

do perfume La Vie Est Belle, 
o preferido da sua mãe

 “Passei 
de representante 

da marca
a parte 

da família 
Lancôme„



A atriz confessa 
que o marido e os fi lhos 
são o seu porto seguro 

e que é com eles 
que faz questão 
de estar quando 

não está a trabalhar

 “Tenho a sorte 
de ter um grupo 

de amigos 
maravilhoso„

 “Sempre 
que me sento 

para jantar 
uma boa 
refeição 

que preparei 
para os meus, 
sinto-me feliz„



do sol e deitamo-las com o pôr-
-do-sol”, revela a atriz. Profi ssio-
nalmente, Julia Roberts continua 
a somar êxitos, tendo voltado 
a ser nomeada para um Ós-
car este ano, pelo seu desem-
penho no fi lme “Um Quente
Agosto”, no qual trabalhou ao 
lado de Meryl Streep. “Espero 
fazer tudo de novo, mas melhor”, 
respondeu quando questionada 
sobre o que ainda gostaria de 
vir a alcançar profi ssionalmente. 
Um dos seus maiores luxos é o 
de poder tirar longos períodos 
de tempo para si e para a 
sua família: “Conheço mui-
ta gente que não pode tirar 
uma folga e nem quero se-
quer imaginar como será.” 
É fácil deixarmo-nos conquistar 
pela beleza e pela autenticidade 
da atriz que, de sorriso rasgado, 
garante que a sua maior quali-
dade é o “sentido de humor”. 
No entanto, não se esfor-
ça por agradar a todos, até 
porque uma das suas princi-
pais características é a fron-
talidade: “Sou muito sincera. 
Falo de uma maneira muito clara, 
quer gostem quer não.” Da 
mesma forma que se assume 
verdadeira, Julia também não 
receia revelar o seu maior medo: 
“O de morrer, como toda a 
gente, não tendo feito nem 
dito todas as coisas que quero
fazer e dizer.” Vista como um 
exemplo por muitas mulheres 
em todo o mundo e como 
uma das atrizes mais atraentes 
para os homens – já foi 11 vezes 
considerada pela revista People 
uma das 50 Pessoas Mais Bonitas 
do Mundo –, Julia Roberts não 
tem dúvidas acerca das qualida-
des que mais aprecia em ambos 
os sexos. Sobre as mulheres, diz:
“Além de um rabo jeitoso, admiro 
a transparência. Quero saber 
com quem é que estou a lidar.” 
Nos homens, “são muitas”. O seu 
melhor exemplo é, mais uma vez, 
a cara-metade, Daniel. “Penso 
no meu marido e na preocupa-
ção que ele tem com os outros, 
e na paciência que tem com os 
nossos fi lhos. Essas são grandes 
qualidades em qualquer um dos 
géneros”, concluiu. ■

 Na representação, Julia Roberts gosta de trabalhar várias vezes com os mesmos 
realizadores, com os quais cria laços de amizade

 “Com três fi lhos, as rotinas de beleza são uma cena 
de comédia. A única coisa que quero garantir é que toda 

a gente está limpa e cheirosa. É só isso que importa„

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)
fotos Carter Smith for Lancôme



JESSICA 
ATHAYDE 

chora 
a morte 
da avó, 
aos 97 
anos

 “É um dia 
triste, 

mas nada 
me deixa 
mais feliz 

do que saber 
que se voltou 
a encontrar 
com o amor 
da sua vida„ 

Jessica Athayde 
in Facebook

 Jessica Athayde é fi lha de mãe inglesa e tinha com a avó, 
Marjorie Ross, uma relação muito próxima. Com ela herdou 

o gosto pelo chá. Marjorie morreu no dia 2, aos 97 anos

J
essica Athayde sofre com a morte
da avó materna, Marjorie Ross, de 
origem inglesa, aos 97 anos. Aconte-

ceu no dia 2, e a atriz partilhou a triste no-
tícia com os seus seguidores no Facebook: 
“Hoje despedi-me da minha Avó, viveu uma 
vida feliz e foi a melhor Avó que se podia ter. 
Perdi-a com 97 anos, e sim é um dia triste. 
Mas nada me deixa mais feliz do que saber 
que se voltou a encontrar com o amor 
da sua vida. Love you forever, Nanny and 
Grandad”, escreveu Jessica Athayde. 
E foi também através desta rede social 
que a atriz, de 28 anos, agradeceu as 
centenas de mensagens de apoio e carinho 
que recebeu ao longo dos dias que se 

seguiram à morte da avó. “Nem sei como 
agradecer a quantidade de mensagens 
de apoio da vossa parte. Obrigada, fi zeram 
com que um dia triste fosse um bocadinho 
mais feliz. Beijinho grande”, escreveu. 
Filha de mãe inglesa, Jessica Athayde, que 
é bilingue, revelou em diversas entrevistas 
que herdou muito da cultura britânica 
com a avó Marjorie. “São duas culturas 
completamente diferentes e sou o que 
sou exatamente por isso. Nunca pensei 
muito nisso, mas certamente herdei, por 
exemplo, o gosto pelo chá, o jantar às 
20h...”, confessou, numa entrevista à Lux, 
em janeiro de 2012. ■

fotos Arquivo Lux



 RAQUEL 
PRATES lança 

linha de 
acessórios 

com o apoio 
do marido, 

JOÃO MURILLO

A galerista 
reuniu 

os amigos 
num animado 

cocktail 
em Lisboa

 “As peças 
são ‘a cara’ 
da Raquel. 
Espelham 

o bom 
gosto dela„ 

Tó Romano 

 À esquerda, Raquel Prates 
e João Murillo, que tem 

apoiado a galerista. 
À direita, algumas peças 

da Ladròn de Arte, e Mi e 
Tó Romano, que se revelou 

indeciso na escolha de 
uma peça para a mulher

P
ara Raquel Prates, 
é uma certeza: “Há 
uma procura cada 
vez maior de acessó-
rios de moda como 

sendo uma extensão da nos-
sa personalidade.” É por isso 
que a galerista tem apostado 
em designers da nova geração, 

que fazem “peças originais e 
únicas”, como é o caso dos 
espanhóis da Ladròn de Arte. 
“O projeto da UP Boutique co-
meçou a crescer. Achei que era 
um bom momento para inter-
nacionalizar o conceito e esco-
lhi estes designers”, explicou 
no dia da apresentação da co-

leção, no Hotel Fonte Cruz, em 
Lisboa. A escolha, segundo Tó 
Romano, foi acertada: “As pe-
ças são ‘a cara’ da Raquel. Es-
pelham o bom gosto dela, que 
é evidente. Têm um estilo hippie 
chic étnico de que gosto muito. 
Depois, surpreendem pelos 
preços admiravelmente baixos, 

dados os pormenores faustosos 
que têm.” Esse foi, aliás, um 
fator de decisão na hora de fi na-
lizar a parceria dos artigos, dis-
poníveis nos seus espaços em 
Lisboa e no Porto, e na Internet. 
“No dia da apresentação, fi z um 
exercício, que foi perguntar a al-
guns convidados quanto acha-



vam que as peças custavam, 
e foi engraçado, porque as 
pessoas davam valores cinco 
vezes acima do preço real”, 
revelou a galerista, que diz que 
começou a aperceber-se de que 
“havia uma grande quantidade 
de jovens muito talentosos” que 
precisavam de ajuda para pro-

mover o seu trabalho, sem os 
custos inerentes, que não con-
seguiriam suportar. “Além dis-
so, ela sempre foi uma opinião 
considerada e ouvida no mundo 
da moda nacional”, defendeu 
Tó Romano. De acordo com 
a ex-manequim, a tendência 
é cada vez mais para apostar em 

acessórios, em detrimento de 
peças de vestuário diferentes, 
que “criam mais ruído visual”: 
“Eu tanto uso estas peças com 
uma t-shirt branca como com 
um vestido, seja no dia a dia 
ou numa saída especial. Até 
porque, com elas, não corre-
mos o risco de chegar a uma 

festa e estar lá alguém com um 
modelo igual (um colar, por 
exemplo), pois são peças 
únicas”, concluiu Raquel Prates, 
que se prepara para começar 
a vender os artigos também 
no Comporta Café. ■ 

À esquerda, Ana Salazar 
e Nuno Reis. Em cima, 

Raquel Prates a fotografar 
as peças para publicar 

nas redes sociais. À direita, 
Maria João Bastos

 “Os acessórios 
de moda são uma 
extensão da nossa 

personalidade„ 
Raquel Prates

As criações da 
Ladròn de Arte 
conquistaram 
os convidados

texto Vasco Pereira e Vanessa Barros Cruz
fotos João Cabral



H
á já algum tempo que Sílvia Rizzo, de 
46 anos, e João Patinhas, de 29, não 
surgiam juntos em público. Voltaram 

a fazê-lo há dias no BBeach, em Oeiras, num 
jantar e festa da Nos, marca da qual a atriz é 
embaixadora. Há cerca de três anos que Síl-
via Rizzo mantém uma relação muito discreta 
– que prefere rotular de “grande amizade” – 
com o ex-ofi cial da Marinha, atualmente a tra-
balhar na área fi nanceira, no Grupo Your. “Não 
nos viam há algum tempo porque raramen-
te vamos juntos a qualquer lado”, explicou 
a atriz, sem querer adiantar mais sobre 
este assunto, que prefere manter na 
esfera privada. De qualquer forma, revelou 
que “foi uma noite muito tranquila, e um 
jantar muito agradável. Deu para conversar 
com algumas pessoas com quem não estou 
frequentemente. A festa também estava óti-
ma, mas não posso fi car mais tempo pois 
amanhã tenho de acordar cedo.” ■

SÍLVIA RIZZO volta 
a aparecer ao lado 
de JOÃO PATINHAS

“Não nos viam 
há algum 

tempo porque 
raramente 

vamos juntos a 
qualquer lado„

A atriz mantém uma 
relação discreta com o 
ex-ofi cial da Marinha, 

17 anos mais novo

Sempre divertida, Sílvia Rizzo 
foi uma das presenças mais 

animadas na festa da Nos, no 
BBeach, em Oeiras. A atriz ainda 

não sabe se vai ter férias este ano, 
tudo dependendo dos projetos 
profi ssionais que tem em mãos

foto Ricardo Santos



CAROLINA PATROCÍNIO 
e GONÇALO UVA namoram 

numa rara saída a dois, depois 
do nascimento de DIANA

“Ela é uma menina calma 
e muito bem-disposta„

fotos Ricardo Santos e D.R.

A
festa da Nos, no BBeach,
em Oeiras, foi o pretexto 
“perfeito” para Carolina

Patrocínio e Gonçalo Uva se 
divertirem numa saída a dois, 
situação cada vez mais rara des-
de que foram pais de Diana, 
de 3 meses. “Ela é uma me-
nina calma e muito bem-dis-
posta. Dorme bem à noite, 
já se ri imenso, estou encantada!”, 
revelou à Lux a apresentadora, 
que dias depois de a fi lha nascer
já apresentava uma excelente 
forma física. Apesar de ainda 
estar a amamentar, Carolina já 
voltou ao trabalho, na SIC, com
“O Mundo de Carolina”, o que 
a obriga a fi car algumas horas 
afastada da filha. “Custa-me 

deixá-la, mas sei que ela fi ca 
bem entregue”, desabafou, 
contando ainda que está 
muito feliz por voltar a ter o 
marido a seu lado. Recorde-se 
que Gonçalo abandonou recen-
temente o clube francês onde 
jogava râguebi para se juntar 
à mulher e à fi lha em Portugal, 
onde começou a trabalhar num 
escritório de advogados e onde 
continua a representar a Sele-
ção. Em relação às férias que se 
aproximam, Carolina pretende 
mudar-se para a casa de família 
no Algarve já na segunda quinze-
na de julho: “Levo a Diana e os 
cães. O Gonçalo vai ter connosco
aos fi ns de semana.” ■

A apresentadora já voltou 
ao trabalho, mas continua a 

amamentar a fi lha, de 3 meses

Radiante com a experiência 
da maternidade, Carolina 
Patrocínio tem partilhado 
várias fotos no Facebook 
com a fi lha. À esquerda, 

a apresentadora com Diana



Extrema 
magreza 

da duquesa 
de Cambridge 
gera polémica 
no Reino Unido

A mulher 
de William quer 
conseguir uma 
pele radiante 

e manter 
a fi gura atlética

KATE 
MIDDLETON 

segue 
dieta de 

alimentos 
crus

V
ista como um exemplo de elegância 
desde que se tornou duquesa de 
Cambridge, Kate Middleton começa 

a preocupar os súbditos britânicos. A mulher 
do príncipe William tem surgido cada vez mais 
magra, tendo sido visível a acentuada perda de 
peso no seu mais recente ato ofi cial, quando 
visitou uma escola primária, no norte de Londres, 
no dia 1 de julho. O vestido encarnado, com a 
assinatura da americana Tory Burch, evidenciava 
a magreza extrema da duquesa, que não surgia 
publicamente há quase duas semanas. 
De acordo com o jornal Daily Mail, a nova 
silhueta de Kate está relacionada com a dieta 
rigorosa que tem mantido ultimamente para 
conseguir uma pele mais brilhante e preservar 
a sua fi gura atlética. O regime alimentar, 
seguido pela duquesa pelo menos um dia 

por semana, consiste em tomar refeições 
preparadas apenas com alimentos crus, como 
ceviche, gaspacho e salada de melancia. Para 
beber, o leite de amêndoas é um dos seus 
produtos de eleição. “A Kate já tem uma 
fi gura perfeita, mas a sua motivação é a de 
conseguir uma pele radiante”, confi denciou 
uma fonte à publicação britânica, justifi cando 
a preferência da duquesa por comer alimentos 
não cozinhados. No entanto, é na perda de 
peso que mais se nota diferença: do tama-
nho 38, que Kate Middleton vestia quando 
frequentava a universidade, passou para 
o 34, tamanho que usará hoje em dia, 
aos 32 anos. Entre um tamanho e outro foi 
mãe de George, que está prestes a celebrar 
o primeiro aniversário. ■

 Mãe do príncipe George, que faz 1 ano no dia 22 de julho, Kate Middleton 
tem sido apontada como uma das mulheres mais elegantes do Reino Unido. Porém, 

com o vestido encarnado de Tory Burch, é evidente a recente perda de peso

fotos Getty Images e Reuters



S
ophia de Mello Breyner Andresen 
morreu no dia 2 de julho de 2004. 
Uma década depois, por decisão 
unânime da Assembleia da 
República, os seus restos mortais 

descansam agora no Panteão Nacional, 
em Lisboa, “ao lado de grandes vultos 
da cultura e da História portuguesas”,
sublinhou Cavaco Silva, que elogiou a “har-
monia e a aura dos seus versos”. Amigos 
e família assistiram emocionados à tras-
ladação dos restos mortais da primeira
mulher a receber o Prémio Camões. “Estou
orgulhoso, emocionado. Foi uma cerimónia
muito bonita”, disse Miguel Sousa Tavares,
um dos cinco fi lhos da poetisa. Após 
uma missa na Capela do Rato, o cortejo
passou em frente à Assembleia da República
e dirigiu-se para o Panteão Nacional, onde
se assistiu às atuações do Coro do Teatro 
Nacional de São Carlos e da Companhia 
Nacional de Bailado com o dueto do “Lago 
dos Cisnes”, o preferido da poetisa, igual-
mente conhecida pelos seus contos in-
fantis. “Gostava das histórias que ela me 

Filhos e netos emocionados na 
cerimónia de trasladação dos restos 
mortais de Sophia de Mello Breyner 
Andresen para o Panteão Nacional

“Passaram dez anos e 
todos os dias são de muita 

saudade„ Miguel Sousa Tavares

Em cima, Miguel Sousa Tavares com Teresa Caeiro, e Xavier, um dos cinco fi lhos 
de Sophia de Mello Breyner. Em baixo, Miguel Sousa Tavares com o neto Miguel, 

e Sofi a Barciela e Pedro Sousa Tavares com o fi lho, João, ao colo



Em cima, as três fi lhas da autora, Maria, Sofi a e Isabel Andresen Sousa Tavares. 
À direita, o neto Martim com a namorada, Oxana Iamin. Em baixo, Maria João 
Salgado com a neta Maria Ana, Ricardo, fi lho de Rita Sousa Tavares e Ricardo 

Salgado (em baixo), e a empresária com a fi lha Sofi a

 “A minha avó era uma pessoa inteira, limpa 
e um espírito muito livre„ Rita Sousa Tavares



contava de como via o mundo. Sem-
pre me contagiou…”, partilhou o neto 
Pedro Sousa Tavares. “Quando o meu 
corpo apodrecer e eu for morta (...) 
Será o mesmo brilho a mesma festa”, 
lê-se no poema “Quando”. A verda-
de é que nunca mais foi o mesmo para 
a família. “Passaram dez anos e todos 
os dias são de muita saudade”, afi rmou 
Miguel Sousa Tavares. ■

À esquerda, Miguel Sousa Tavares com 
a neta Sofi a. À direita, Pedro Passos 

Coelho, e Pedro Mota Soares. Em baixo, 
José Duarte Lobo de Vasconcelos 

com Laurinda Alves, José Miguel Júdice 
com Cristina Castel-Branco, a atuação 
da Companhia Nacional de Bailado, 
Maria José Ritta, e Jorge Sampaio

 “É uma pessoa com 
quem aprendi a ser, 
a pensar, a depurar 
as ideias„ Laurinda Alves

texto Vanessa Barros Cruz  fotos João Cabral



 “Éramos muito amigas. Tenho saudades dela. Era uma 
mulher extraordinária sob todos os aspetos„ Maria Barroso

Em cima, António 
Costa com 

Maria Barroso, 
Assunção Esteves, 

o Presidente
 da República e o 
primeiro-ministro 
a assinar o Termo 
de Sepultura no 

Panteão Nacional, 
e Pedro Santana 

Lopes. À esquerda, 
António de Almeida 
Santos, Nuno Crato, 
João Mota Amaral, 

e Manuela e António 
Ramalho Eanes. 
À direita, o neto 

da poetisa Gonçalo 
Ribeiro Telles 

com Inês Folque, 
sua namorada



 CAIO CASTRO parte a clavícula a surfar 
numa piscina de ondas artifi ciais, no Chile, 
e é submetido a uma intervenção cirúrgica 

 “Com analgésico e amor, 
estou bem e inteiro!„ 

 De acordo com a imprensa brasileira, o ator terá feito várias fraturas na clavícula. Diz um amigo que 
foi Caio Castro quem pediu para aumentarem a força das ondas, na piscina onde se deu o acidente

O
ator brasileiro, de 25 
anos, fraturou a clavícula 
enquanto surfava numa 

piscina de ondas artificiais, 
num centro comercial de San-
tiago, no Chile. Foi durante uma
manobra que Caio Castro aca-
bou por perder o equilíbrio e 
sofreu o acidente, tendo sido 

levado para um hospital da 
capital chilena. “Ele pediu para 
aumentar a força das ondas 
e acabou engolido por elas. Ao 
levantar-se, já estava assustado, 
com dores e com um inchaço 
no ombro”, revelou um dos 
amigos que estavam com o ator 
na hora do acidente, citado pela 

revista Quem. Caio pretendia 
fi car no Chile até dia 4 de julho, 
mas teve de regressar ao Brasil 
dois dias antes, onde era es-
perado no aeroporto pelo pai, 
Vítor Castanheira, e pela atriz 
Maria Casadevall, apontada 
pela imprensa como sua na-
morada. Chegado a São Paulo, 

deu entrada no Hospital São 
Luiz, onde foi submetido a uma 
intervenção cirúrgica. O ator 
tranquilizou os fãs com uma 
mensagem no Twitter: “Estou 
bem já! Com o braço na base 
da tipoia, analgésico e amor, 
estou bem e inteiro!!!” ■

fotos Arquivo Lux e D.R.



PIMPINHA JARDIM e FRANCISCO SPÍNOLA batizam o fi lho mais 
novo numa cerimónia conduzida pelo mesmo padre que os casou

“Estamos muito contentes que o RAUL tenha sido 
batizado, tal como todas as crianças da família„ Pimpinha

Em cima, Raul com a avó Cinha Jardim, e com os pais, Pimpinha Jardim e Francisco Spínola, e o irmão, Francisco. 
Em baixo, Francisco e Pimpinha com os padrinhos de Raul, Sara Mesquita e Francisco Chaves, 

Isaurinha Jardim com o namorado, João do Carmo, e Xenica Jardim



Em cima, Xandinha Jardim com as netas, Rosarinho e Matilde, Sofi a Jardim 
e Domingos Amaral com as fi lhas, Luz e Leonor, e o fi lho do escritor, Duarte, 
Cinha Jardim com o neto, e Miguel Jardim. Em baixo, os pais de Francisco, 

Rosarinho e José Spínola, e o irmão, Zé Maria, com a namorada, Rita Mendes da Silva

Raul usou um vestido de família, o mesmo
 com que a avó e as tias maternas foram batizadasP

impinha Jardim e Fran-
cisco Spínola batiza-
ram o fi lho mais novo, 
Raul, no dia 5 de ju-
lho, na Igreja de São 

Julião da Barra, em Oeiras. A 
cerimónia teve início pelas 16h 
e contou com a presença de 
cerca de 50 convidados, entre 
familiares e amigos mais próxi-
mos. Raul, que fará 1 ano em 
agosto, chegou ao colo da 
mãe e mostrou-se muito bem-
-disposto. “Correu tudo muito 
bem! Estamos muito contentes 
que o Raul tenha sido batizado, 
tal como o irmão e todas as 
crianças da família”, contava 
Pimpinha à Lux, no fi nal da ce-
rimónia, conduzida pelo padre 
Nuno Westwood, que casou os 
pais de Raul e batizou o irmão, 
Francisco, de 4 anos. Orgulhosa 
do neto mais novo estava Cinha 
Jardim, que se declara “uma avó 
presente mas muito condescen-
dente”. Após o serviço religio-
so, os convidados dirigiram-se 
para casa da avó materna de 
Raul, onde se realizou um lan-
che-ajantarado: “Vamos tam-



À esquerda, Luísa Jardim. 
Em cima, Pimpinha com Raul. 

À direita, Nuno Santana e Marta 
Wahnon, e a irmã de Francisco 

Spínola, Rosarinho, com o marido, 
David Luís, e os fi lhos, Manuel 
e António. Em baixo, Patucha 

e Mafalda Jardim, Orlando 
Temes de Oliveira, Teresa 

e Carmem Jardim e Luís Malho

“Sou uma avó 
presente, 

mas muito 
condescendente„ 

Cinha Jardim

bém ver o futebol”, fez questão 
de frisar Cinha, muito bem-dis-
posta. Ausente esteve o namo-
rado norte-americano da mãe 
de Pimpinha: “O Bill não con-
seguiu vir, porque o batizado foi 
antecipado, mas é como se cá 
estivesse”, justifi cou Cinha. Os 
padrinhos de Raul foram Sara 

Mesquita, uma das melhores ami-
gas da mãe, e o melhor amigo 
do pai, o músico Francisco Cha-
ves, conhecido no mundo ar-
tístico por Frankie Chavez. O 
fi lho mais novo de Pimpinha e 
Francisco usou um vestido da 
família Jardim, tal como contou 
Cinha: “É o mesmo que todas 

nós usámos.” Orgulhosa dos 
seus dois fi lhos, a quem procura 
incutir, como valor principal, “o 
respeito pelo próximo”, Pimpi-
nha confessou, ainda, que gos-
taria muito de ter mais fi lhos, 
“mas não para já”, fez questão 
de frisar. ■ 

texto Susana Monteiro  fotos João Cabral



saúde

“As unhas podem ser sede de patologia 
própria ou estar envolvidas noutra patologia 
cutânea ou de outro local, constituindo-se 
assim como sinal de doença noutros órgãos„
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UNHAS
As unhas são uma parte frequentemente 
esquecida do nosso corpo, cujo tratamento 
é da responsabilidade do dermatologista. 
Constituem, em conjunto com o cabelo e 
os pelos, as faneras.
A entidade comummente designada por 
unha corresponde, na realidade, ao prato 
ungueal. Este é uma lâmina transparente
e dura que assenta no leito ungueal, 
rodeada pelas pregas ungueais. Esta lâmina 
forma-se a partir da matriz, cuja única parte 
visível é a distal, sob a forma de meia-lua por 
baixo do início do prato ungueal, a lúnula.  
O aparelho ungueal é uma estrutura 
complexa e muito diferenciada, que possui
funções de proteção. Produz unhas 
continuamente desde a 15.ª semana de 
vida embrionária até à morte. 
Num adulto saudável, as unhas das mãos 
crescem ao ritmo de três milímetros por 
semana, e as dos pés, de 1 mm por semana. 
A idade, o estado de nutrição, a presença 
de doenças ou a toma de medicação têm 
infl uência neste ritmo de crescimento.
As unhas podem ser sede de patologia 
própria ou estar envolvidas noutra patologia 
cutânea ou de outro local, constituindo-se 

assim como sinal de doença noutros órgãos. 
O exame clínico das unhas permite, regra 
geral, determinar qual o local do aparelho 
ungueal envolvido pela doença, sendo por 
vezes difícil diferenciar a sua causa.
Genericamente, designam-se por onico-
distrofi as as alterações das unhas.
Existem alterações da forma, como estria-
ções verticais ou transversais, ponteado 
regular ou irregular, descolamento do prato 
ungueal, parcial ou total, aumento ou 
diminuição da espessura da unha, etc.
Existem alterações da cor, como leuconíquia, 
em que o prato ungueal é parcial ou total-
mente branco; melanoniquia, em que há 
presença de melanina no prato ungueal e 
ainda a deposição de pigmento associada 
a hábitos profi ssionais ou de lazer (por 
exemplo, as unhas de fumador). 
O traumatismo é causa importante de 
onicodistrofi a. Pode ser de vários tipos e 
resulta, em muitos casos, de manipulações 
cosméticas, ou hábitos profi ssionais de 
utilização de substâncias nocivas, mais 
frequentes nas mãos, ou da utilização de 
sapatos inadequados que atuam repeti-
damente, no caso dos pés.
Uma das mais frequentes situações asso-

ciadas ao traumatismo é a onicocriptose, 
conhecida como “unha encravada”, situação 
que afeta o primeiro dedo do pé e é muito 
dolorosa. Decorre do crescimento da unha 
para dentro da prega ungueal lateral, que 
sofre processo infl amatório com edema e 
dor. O corte inadequado das unhas dos pés 
conduz muitas vezes a esta situação, poden-
do ou não existir predisposição individual. 
O tratamento é cirúrgico e inclui necessa-
riamente destruição lateral da matriz, sendo 
insufi ciente a avulsão da unha.
As infeções por fungos dermatófi tos são 
causa muito frequente de patologia das 
unhas (onicomicose), sobretudo das unhas 
dos pés, causando formas várias de onico-
distrofi a. O tratamento da situação exige 
terapêutica oral, sendo inefi caz a aplicação 
isolada de medicação tópica. Ainda assim, 
é doença com recorrência signifi cativa, pelo 
que se justifi ca a adoção de medidas higié-
nicas preventivas. O corte frequente das 
unhas, a utilização de meias de algodão, a 
secagem cuidadosa dos pés após a lavagem 
e a alternância do uso dos sapatos são 
exemplos de medidas preventivas a tomar.

Vasco Sousa Coutinho
Dermatologista 
Hospital CUF Descobertas 
Lisboa

centrodermatologia.hcd@jmellosaude.pt 



citações

“Uma coisa é falarmos, outra é fazermos. Não sinto 
que fosse capaz de fazer sexo com animais, por exemplo. 
Como psicólogo, e trabalhando com pessoas que 
o fazem, questiono o que se sente. E tenho curiosidade, 
mas não me sinto capaz de experimentar”
Quintino Aires in Sábado

“O seu governo tomou posse há três anos e, em três anos, 
o senhor destruiu três gerações de portugueses: a dos avós, 
a dos pais e a dos fi lhos”
António José Seguro in Jornal de Notícias

“Neste momento, sinto-me 
muito mulher. Mas depende, 
quando estou no sofá 
de minha casa, às vezes 
sinto-me muito homem”
Conchita Wurst, vencedora do Festival Eurovisão 
da Canção 2014, in Muestra T

“Há uma vontade 
de me humilhar”
Nicolas Sarkozy in Público

“Sempre que volto ao Norte 
sou gozado pelos meus 
amigos. (…) Dizem que 
já não sou um nortenho 
de gema e que só falo 
à lisboeta… Estão sempre 
a dizer: ‘Fala à Norte!’”
Ângelo Rodrigues in Notícias TV

“Os jogadores brasileiros 
estão sempre a chorar. 
E ganham… Quando 
perderem, se calhar, 
matam-se”
Fabio Canavarro, ex-internacional italiano, 
in Jornal de Notícias

“Um compromisso 
para um pleno emprego... 
Eu acho que qualquer mulher 
queria ser igual à Claudia 
Schiffer, mas acontece que isso 
não existe, da mesma forma 
que acho que não existe essa 
história do pleno emprego”
Manuela Ferreira Leite in TVI24

“António José Seguro herdou uma situação difícil. 
Estar na oposição em Portugal é uma missão complicada. 
É difícil herdar um memorando, uma troika e o passado 
de José Sócrates. Seguro devia ter-se demarcado 
destas situações”
Marcelo Rebelo de Sousa in TVI

“Eu não [gosto de futebol]. Já me bastou as overdoses que 
o meu pai me obrigava a ver. Mas ele pagava-me 25 tostões 
por cada jogo do Sporting. Chegava a ver cinco jogos por fi m 
de semana, ganhava 12$50, o que era uma pequena fortuna”
Herman José in TV Guia

“O Presidente da República ainda é a lufada de ar fresco 
neste choro e ranger de dentes que vai no país”
Alberto João Jardim in Correio da Manhã

“Vítor Bento não é o senhor que se segue. 
É, agora, o chefe. Vai mandar. Que mande bem. 
E que mande sem o PSD. Desculpem lá: Bento 
não tem experiência na banca comercial mas está 
acima de todas as suspeitas. Mas… um cavaquista 
como CEO, um ex-deputado do PSD como chairman, 
um administrador fi nanceiro da confi ança de Maria Luís, 

com um governador 
social-democrata… 
Porque tinham de alambazar-se? 
O PSD tomou conta do BES?”
Pedro Santos Guerreiro in Expresso

“Foi o coito do século. 
Precisámos de uma semana 
para fi lmar essa cena”
Michael Douglas, sobre a participação 
em “Instinto Fatal”, em que contracenou 
com Sharon Stone, in Revista/Expresso

“Esta Seleção está esgotada. 
(…) É preciso renová-la 
profundamente. 
Mas com quem? Em Portugal 
cada vez nascem menos 
futebolistas. O jogador mais 
talentoso da nova geração, 
William Carvalho, não nasceu 
em Portugal mas sim em Angola”
José António Saraiva in Tabu

“António Costa vai fazer do PS 
um grande partido e vai ser 
um PS de esquerda e não 
um PS feito com a direita”
Mário Soares in i

“As mamas são falsas, 
o meu cabelo também, 
mas a minha voz 
e o meu coração 
são verdadeiros”
Dolly Parton, respondendo aos rumores de que 
teria feito playback durante um concerto, in The Sun

“Os milionários. Por muito 
que, por vezes, apareçam sorridentes a doar parte 
das suas fortunas para fi lantropia, a verdade é que 
os achamos uns fi lhos da mãe sem empatia, destituídos 
de ética, gananciosos sem fi m que até adoecem 
quando perdem dinheiro”
Luís Pedro Nunes in Revista/Expresso

“Numa cultura política marcada pela estéril oposição 
entre dois monismos rivais – o do Dr. Salazar 
e o do Dr. Cunhal e seus satélites – a voz de Sophia 
recusava essa falsa dicotomia fatal. A opção dela era outra. 
Chamava-se, simplesmente, liberdade”
João Carlos Espada in Público Online

“A certeza, a única certeza 
da nossa vida, é que nesta vida 
o instante seguinte é improvável. 
Prosseguir. Não nos oferecem 

alternativas: prosseguir. 
Com dor mas com recordações. 
Com saudade mas com respeito„

Fernando Seara in Diário de Notícias



UMA PALAVRA JÁ ESQUECIDA
Delicadeza: esta palavra expressa um 
sentimento cada vez mais difícil de encontrar. 
Todos nós já passámos muitos dias, ou 
semanas inteiras, sem receber um gesto 
de carinho do próximo – são períodos 
difíceis, em que o calor humano desaparece 
e a vida se resume a um árduo esforço de 
sobrevivência.
Nos momentos em que o fogo alheio não 
aquece a nossa alma, devemos examinar 
a nossa própria lareira. Devemos colocar 
mais lenha e tentar iluminar a sala escura 
em que a nossa vida se transformou. 
Se somos capazes de amar, também seremos 
capazes de receber amor: é apenas uma 
questão de tempo. Para isso, mais do que 
nunca, é preciso lembrar-se da palavra es-
quecida: “delicadeza”. 

DA DELICADEZA CONSIGO MESMO
Este texto é adaptado de um poema de 
John Muir (1838-1914):
“Quero deixar a minha alma livre, para 
que ela possa desfrutar de todos os dons 
que os espíritos possuem. Quando isso for 

possível, não tentarei conhecer as crateras 
da lua, nem seguir os raios de sol até à sua 
fonte. Não procurarei entender a beleza 
da estrela, ou a desolação artifi cial do ser 
humano.
Quando souber como libertar a minha alma, 
seguirei a aurora e buscarei voltar com ela 
através do tempo. Quando souber libertar 
a minha alma, mergulharei nas correntes 
que desembocam num oceano onde todas 
as águas se cruzam e formam a Alma do 
Mundo.
Quando eu souber libertar a minha alma, 
procurarei ler a esplêndida página da 
Criação desde o princípio.”

O RESPEITO PARA COM OS OUTROS
Roseana Murray, uma das mais talentosas 
poetisa da nossa geração, escreveu 
“O Manual da Delicadeza, de A a Z”. 
A seguir, alguns dos seus versos:
“A alma é invisível
um anjo é invisível
o vento é invisível
o pensamento é invisível
e no entanto

com delicadeza
pode enxergar-se a alma
pode adivinhar-se o anjo
pode sentir-se o vento 
pode mudar-se o mundo 
com alguns pensamentos.”

DA DELICADEZA COM A HUMANIDADE
Quando Buda morreu e chegou às portas 
do Paraíso, uma multidão esperava-o. Abri-
ram os portões e cantaram hinos em seu 
louvor, mas, em vez de entrar, Buda fez 
sinal de que queria voltar para a Terra. 
– Entre, estamos ansiosos pela sua pre-
sença – disse uma das almas iluminadas.
– Como posso entrar num lugar que muitos 
homens ainda não tiveram o privilégio de 
conhecer? – perguntou Buda. – Como posso 
entrar se o resto do mundo ainda não entrou? 
Prefi ro fi car aqui e esperar pelo resto da 
humanidade. A grande alegria de um 
ser humano é poder compartilhar, com 
delicadeza, a sua felicidade com os outros.”

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Se somos capazes de amar, também seremos 
capazes de receber amor: é apenas uma questão 
de tempo. Para isso, mais do que nunca, é preciso 
lembrar-se da palavra esquecida: ‘delicadeza’„



F
oi rodeado pela família e muitos 
amigos que Carlos do Carmo foi 
homenageado por António Costa, 
em nome da autarquia de Lisboa, 
em celebração do Prémio de Carreira 

com que o fadista foi distinguido pela Acade-
mia Latina de Artes e Ciências Discográfi cas, 
um galardão que distingue obras de referência 
de grandes nomes do panorama musical in-
ternacional. Emocionado e feliz, mas ainda “a 
tentar digerir” este prémio, entregue pela pri-
meira vez a um português, o fadista não deixa

Ao lado da mulher, 
dos fi lhos e dos netos, 

CARLOS DO CARMO 
emocionado com 

prémio internacional

 “O fado deu-me 
tanto, uma vida 

desafogada, 
uma família...„

 Em cima, o fadista com a nora, 
Maria Almeida, o fi lho, Gil do Carmo, 

as netas Francisca e Matilde, 
a mulher, Maria Judite, a fi lha, 

Cila do Carmo, e o neto Salvador. 
À esquerda, com António Costa



de lembrar o papel fundamental da família 
na sua vida: “O fado deu-me tanto, uma vida 
desafogada, uma família... Conheci a minha 
mulher e naquele mesmo dia já não a deixei 
mais. Atirei-me de cabeça e já lá vão quase 
50 anos. Também foi o fado que me propiciou 
isso. Depois, os fi lhos e netos queridos que 
tenho, este meu pilar familiar.” Orgulhoso, 
o fi lho mais novo do fadista, Gil do Car-
mo, desabafa: “Isto é o Nobel da música! 
Fico muito feliz, sobretudo pelo reconheci-
mento dele em vida, que é muito importante. 
O meu pai, na sua modéstia, fi ca realmente 
afl ito, sem saber gerir as emoções, porque 
é muito carinho, muito reconhecimento. É 
mais do que merecido, pelo que tem fei-
to por todos nós, pelo fado, pela cultura. 
Ele está mesmo emocionado.” Para Ma-
ria Judite, companheira de uma vida, este 
é um momento raro, pleno de emoções: 
“Tenho vivido esta fase como o Carlos, emo-
cionada e muito feliz. Primeiro, ele fi cou in-
crédulo. Nunca pensou que poderia ganhar 
um prémio destes, porque isso nunca es-
teve no horizonte dele. Nunca o ouvi dizer 
‘gostava tanto de receber um Grammy...’.” 
Para a filha, Cila do Carmo, o prémio 
também é “mais do que merecido”. Orgu-
lhosa do percurso de Carlos do Carmo en-
quanto artista, não esconde o privilégio de 
o ter como pai: “Como pai, também mere-
ce um Grammy! Merece todos os Grammys, 
um não chega. É o melhor pai do mundo!” ■

 À direita, Carlos do 
Carmo com a mulher, 

com quem está casado 
há quase 50 anos. 

Em baixo, Cila do Carmo 
com o namorado, 

António Mexia

 “Estou muito 
orgulhosa. 

Tenho vivido 
esta fase 

emocionada 
e feliz„ 

Maria Judite

“Como pai, merecia 
vários Grammys. 

É o melhor do mundo„ 
Cila do Carmo

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



look homenagem a carlos do carmo

Fátima 
Lopes

Maria de 
Belém Roseira 

Ana 
Mesquita 

Sílvia Rizzo e 
Carlos do Carmo

Luís Represas 
e Maria Barroso

Ivan e 
Valéria Lins

Margarida 
Mercês de Mello

Helena 
Isabel

Teresa Marta 
e Júlio Pomar

António Almeida 
Santos e Vitorino

Pilar del Río e 
Gabriela Canavilhas

fotos Tiago Frazão



F
oi na sua página do Face-
book, e de uma forma ori-
ginal, que o jornalista da 

Benfi ca TV comunicou o nasci-
mento da fi lha, Chloé, no passa-
do dia 7 de julho: “Última hora: 
chegada de Chloé Costa Bran-
co ofusca visita dos reis de Espa-
nha. 3,265 kg e mãe impecável.” 
Luís Costa Branco, que celebrou 

42 anos no dia seguinte ao nasci-
mento da fi lha, e Weza Silva, de 
29, estão radiantes por já terem 
o bebé nos braços: “É, natural-
mente, um momento de alegria, 
e quase coincidiu com o meu 
aniversário. Passará a ser, cá em 
casa, uma semana de festas in-
tensas. No entanto, o mais im-
portante é que clinicamente cor-

reu tudo bem, tanto para o bebé 
como para a mãe. Ser uma crian-
ça ‘normal’ é, na minha opinião, 
o que mais se quer ouvir depois 
do parto. Felizmente, foi o que 
se passou connosco. Agora, é 
viver!”, revela o jornalista à Lux. 
A chegada de Chloé vem cum-
prir o sonho do casal de dar um 
irmão a Kendi, que fará 3 anos 

em outubro. “O nosso plano 
sempre foi deixar que o Kendi 
fi zesse 2 anos e, depois, tentar 
um segundo fi lho. Ficámos con-
tentes por ser uma menina; vai 
ser uma experiência nova, pois 
já sabemos o que é ser pais de 
um rapaz”, confessava Weza à 
Lux, em fevereiro último. ■

fotos Arquivo Lux e D.R.

 LUÍS COSTA BRANCO 
e WEZA SILVA felizes 
com o nascimento 

da fi lha, CHLOÉ 

 “Quase coincidiu com o meu 
aniversário. Passará a ser, 
cá em casa, uma semana 

de festas intensas„ 
Luís Costa Branco

No dia 
seguinte ao 
nascimento 

do bebé, Luís 
Costa Branco 
partilhou, no 
Facebook, 

uma 
fotografi a 
ternurenta 
dos dois 

fi lhos, Kendi, 
de 2 anos, 

e Chloé



Amigos e familiares 
solidários 

com a dor de 
JUDITE SOUSA, 

na missa de sétimo 
dia pelo fi lho 

“O meu 
André foi 

(...) a alegria 
da minha 

vida. O meu 
grande amor. 

Sempre„ 
Judite Sousa in Facebook

Em baixo, Rui Oliveira e Manuel 
Luís Goucha, Lúcia Piloto, e Mariza 
com o marido, António Ferreira, 
à chegada à capela do Colégio 
de S. João de Brito, em Lisboa, 

onde foi rezada a missa de sétimo 
dia por André Bessa



U 
ma semana depois da trágica 
morte do seu único fi lho, a apatia 
e o sofrimento continuam espe-
lhados no rosto de Judite Sousa, 
que chegou à missa de sétimo dia 

de André Bessa acompanhada pelas mesmas 
amigas que estiveram a seu lado nas ceri-
mónias fúnebres, a maquilhadora Cristina 
Gomes e a ginecologista e obstetra Maria do 
Céu Santo. De semblante carregado e olhar 
perdido, a jornalista foi das primeiras pessoas 
a chegar ao Colégio de S. João de Brito, em 
Lisboa, onde o fi lho estudou e onde se rea-

lizou a cerimónia religiosa, conduzida pelo 
padre António Rego. Amigos, familiares e 
colegas de profi ssão, solidários com a dor 
de Judite, fi zeram questão de prestar mais 
esta homenagem a André Bessa e apoiar a 
jornalista, que está, certamente, a viver o 
pior momento da sua vida. No próprio dia da 
missa (5 de julho), Judite publicou uma foto 
do fi lho no Facebook, com a legenda “O 
meu príncipe”, fez vários comentários emo-
tivos e agradeceu o apoio que tem recebido 
desde a morte do fi lho, a 29 de junho, na 
sequência de um acidente numa piscina. 

“Agradeço a todos aqueles que me têm dirigido 
palavras de conforto„ Judite Sousa in Facebook

Em cima, 
José Alberto 

Carvalho 
e Pedro 
Bessa, 

Manuela 
Moura 
Guedes 
e José 

Eduardo 
Moniz. 

À esquerda, 
Madalena 

e José Maria 
Moniz. 

À direita, 
João 

Tomé de 
Carvalho. 
Em baixo, 
Constança 

Cunha 
e Sá



“Esta é e será sempre a memória mais forte 
que guardo do meu querido e único fi -
lho. O meu André foi um exemplo para to-
dos os jovens da sua geração: preparado, 
persistente, otimista. A alegria da minha 
vida. O meu grande amor. Sempre. Quando 
a palavra ‘Amor’ deixa de ter sentido por mui-
to que lutemos por amar e sermos amados, 
há sempre o amor de um fi lho. Incondicio-
nal. O amor que nos enche e consola a alma! 
Agradeço a todos aqueles que me têm dirigi-
do palavras de conforto. A minha gratidão é 
infi nita”, escreveu a pivot da TVI, que mudou 
também durante o fi m de semana a sua foto 
de perfi l: “A única imagem que encontro 
para o vazio que se instalou na minha vida.” 
Dias antes, após o funeral, a jornalista tam-

bém já tinha publicado outro desabafo car-
regado de emoção: “Meu Deus e meu Pai, 
desfeito em átomos de água, partiu hoje para 
o teu infi nito o fi lho que me deste. Gerei-o 
com amor, criei-o com carinho e eduquei-o 
o melhor que soube. Foi meu companheiro 
e meu ânimo nas muitas tempestades que 
tenho atravessado. Hoje não tenho nada. 
O muito que tinha foi para junto de Ti. (...) 
E se vires que pode merecer alguma coisa 
a dor desta perda sem remédio, rogo-te, 
meu Pai, que pronto me leves a vê-lo, que 
nestes dias as saudades apertam mais este 
meu coração trespassado pela dor. Eu só 
fui mãe deste fi lho. Hoje, já não sou mais 
mãe de ninguém.” ■

À esquerda, Judite 
Sousa. À direita, 
Daniela Santiago, 

e Cristina Gomes. Em 
baixo, Isabel Palmela, 

e Paulo Salvador 
com Teresa Seixas

Amigos 
e colegas 
estiveram 
presentes 
na missa

texto Susana Monteiro  fotos Ricardo Santos



 Amigos quebram silêncio e incentivam regresso de JUDITE SOUSA 
ao trabalho para recuperar da maior tragédia da sua vida

 “A carreira é a tábua de salvação dela„ 
Manuela Moura Guedes

L
entamente, Judite Sousa tenta 
erguer-se. Dia a dia, procura re-
compor-se da morte do filho e 
aprender a lidar com a ausência 
de André. O processo será len-

to, mas os amigos não a deixam sozinha 
e têm sido um apoio fundamental nesta 
dolorosa fase da sua vida. Manuela Moura 
Guedes diz que Judite Sousa é uma “mulher 
muito forte mas com fragilidades”, que tem 
encontrado na solidariedade do público 
muita da força de que necessita para se le-
vantar. “Enquanto a maioria das pessoas 
foge e se isola, a Judite não! A forma como 
ela partilha a sua dor nas redes socias é a 

forma de se agarrar à vida no meio desta 
imensa tristeza. É a demonstração de que 
está virada para o exterior e para a vida. É 
uma reação muito positiva. A forma como a 
tenho visto reagir é melhor do que esperei, 
no início”, explica. A apresentadora de 
“Quem Quer Ser Milionário” diz que o re-
gresso ao trabalho ajudará a jornalista da 
TVI a suportar a dor. “A carreira foi sem-
pre uma das suas razões de viver, pela 
qual sempre se bateu, e agora ainda mais. 
Agora, é à carreira que ela se agarra, é a 
tábua de salvação dela. Está a ser, por-
que não houve intervalo. Ela não se afas-
tou, felizmente. O trabalho é muito bom 

para as coisas não fi carem centradas na dor. 
Falo com conhecimento de causa: perdi o 
meu pai há pouco tempo e tentei trabalhar 
logo a seguir. A dor e o choque são muito 
grandes, mas o trabalho exige tanta con-
centração que não dá hipótese de a dor 
nos apanhar completamente. Estamos con-
centrados em algo e vamo-nos habituan-
do à dor devagarinho… É tão difícil su-
perar isso que é mais fácil fazê-lo de uma 
forma gradual. Para mim, pelo menos, foi 
assim. Vai fazer-lhe muito bem estar con-
centrada naquilo de que gosta. É uma for-
ma de se viver para o exterior, quando se 
está muito virado para dentro, a pensar 

Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela Moura Guedes e José Alberto Carvalho têm dado todo o apoio possível 
a Judite Sousa. São alguns dos amigos mais presentes, nesta dolorosa fase da vida da jornalista 



sempre nos ‘porquês’... Muitas vezes, não há 
respostas para esses ‘porquês’. A trabalhar, 
pensamos no mesmo, mas de forma mais 
saudável, menos obsessiva”, analisa Manuela. 
A opinião é partilhada por Marina Cruz, que 
também perdeu um fi lho há muitos anos e 
diz que o trabalho é o melhor refúgio para a 
dor. “Ela deve começar a trabalhar logo que 
seja possível. Isso aconteceu comigo, e foi o 
trabalho que me deu força. Já lhe disse isso, 
já lhe dei o meu conselho. Penso que ela 
vai ser forte e voltar ao trabalho mais cedo 
do que muita gente pensa. O trabalho é o 
alimento dela. Não é bom fi car isolada, e 
isso não vai acontecer. Os amigos vão fazê-
-la compreender que isso é muito impor-
tante. Só lhe vai fazer bem. Ela lê jornais 
todos os dias, está atenta a tudo e muito 
consciente das notícias. Não perde o fi o à 
meada e está preparada para voltar a qual-
quer momento. Com calma, claro. É uma 
dor muito grande, mas ela é uma mulher 
forte. A Judite tem reagido bem e está 
consciente. Sabe perfeitamente o que lhe 
aconteceu e está muito lúcida. Isso surpreen-
deu-nos. Está com bastante força”, confi -
dencia Marina, que é cabeleireira e amiga 
de Judite Sousa há muitos anos. Marcelo 
Rebelo de Sousa, como revela à Lux, está 
ansioso pelo regresso da jornalista aos ecrãs 
da TVI: “A Judite é uma mulher muito forte 
e profi ssionalmente muito competente. Será 
certamente a primeira a compreender como 
é importante para todos, e também para ela 
própria, regressar às nossas conversas de 
domingo já em meados de agosto.” A TVI 
quer que a jornalista tenha toda a liberdade 
para gerir da melhor forma a sua dor e para 
escolher o timing do regresso à estação. 
“Estamos preparados e organizados para 

 Judite Sousa, que tem passado estes 
dias difíceis em casa de uma amiga, 
tenta reerguer-se com a ajuda dos 

que lhe são mais próximos,
e que não a deixam sozinha

 “Ela será a primeira 
a compreender como é 
importante regressar 

já em agosto„ 
Marcelo Rebelo de Sousa

 “O país e a profi ssão 
precisam dela„ 
José Alberto Carvalho



fazer tudo o que ajude a Judite neste mo-
mento difícil. A compreensão é total. A Judi-
te voltará quando julgar adequado retomar 
o trabalho. O país e a profi ssão precisam 
dela!”, defende o diretor de Informação 
da estação, José Alberto Carvalho. José 
Eduardo Moniz alerta para o facto de a jorna-
lista precisar de tempo. “Estas coisas têm os 
seus timings. Ela deve voltar quando estiver 
em condições. Não é questão de ser rápido 
ou lento”, realça. Os amigos não se cansam de 
elogiar a força de Judite Sousa. Maria do Céu 
Santo explica que a recuperação da jornalista 
depende tanto dos que lhe são mais próximos 
como da própria imprensa, uma vez que é 
uma fi gura pública. “Ela está a viver a maior 
dor do mundo e, nestas alturas, a ajuda é 
muito relativa. A comunicação social pode 
ser um analgésico. Se for positiva, pode ser 

um grande antidepressivo e ter um papel 
de alívio da dor. A Judite é uma mulher com 
uma cabeça fabulosa, brilhante, e a imprensa 
pode ajudá-la a ultrapassar esta fase. Aqui-
lo a que tenho assistido é indescritível. Nin-
guém está preparado para perder um fi -
lho. Tenho esperança de que ela ultrapasse 
esta dor. Se todos ajudarmos, ela vai superá-
-la. Acho que deve começar a trabalhar o mais 
depressa possível, isso vai fazê-la regressar à 
vida”, afi ança a médica ginecologista. Apesar 
de estar naturalmente frágil, Manuela Mou-
ra Guedes não teme pela vida da amiga: “A 
Judite nunca esteve em risco. É uma pate-
tice escrever isso. Claro que passa por uma 
dor inimaginável. Uma mãe perder um fi lho 
não é a ordem natural das coisas, mas nunca 
esteve em risco!”, afi rma. ■

José Eduardo Moniz (à esquerda) 
e Marina Cruz (à direita) são alguns 

dos amigos mais próximos 
da jornalista. Judite Sousa conta 

também com o apoio da médica e 
amiga Maria do Céu Santo (em cima)

 “Ela deve regressar 
ao trabalho quando 

estiver em condições„ 
José Eduardo Moniz

 “Ela lê jornais todos 
os dias. Está preparada 
para voltar a qualquer 

momento„ Marina Cruz

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  fotos Arquivo Lux



Casados 
há três anos, 
cabeleireiro 
e manequim 
vivem crise 
na relação, 

mas os 
amigos 

acreditam que 
é passageira

 O casal é pai 
de BERNARDO, 

de 4 anos, 
e de LURDES, 
de 2, ambos 

adotados 

EDUARDO 
BEAUTÉ 

e 
LUÍS 

BORGES 
estão 

separados

 Em maio, Luís Borges e 
Eduardo Beauté estiveram 

com os fi lhos, Lurdes 
e Bernardo, no lanche 

do Dia da Criança da Lux, 
no Jardim Zoológico de 

Lisboa. A relação do casal 
tem estado em crise mais 

ou menos desde essa altura



A
o fi m de três anos de 
casamento, Luís Bor-
ges, de 26 anos, e 
Eduardo Beauté, de 
47, estão separados. 

No entanto, amigos do casal, 
que quiseram manter o anoni-
mato, acreditam que a separa-
ção é passageira, que se trata 

apenas de uma crise na relação 
de seis anos, e que o casal vai 
voltar a ser ‘a família’ que tanto 
desejou. Recorde-se que Luís e 
Eduardo têm dois fi lhos adoti-
vos, Bernardo, de 4 anos, e Lur-
des, de 2, que são, aliás, a sua 
prioridade. Segundo uma amiga 
do casal, que preferiu não ser

identifi cada, a crise entre o 
manequim e o cabeleireiro 
terá começado por ocasião 
do aniversário de Luís, a 29 
de abril. Uns dias antes, o 
manequim viajou para Nova 
Iorque, onde tinha trabalho 
à sua espera. Uma situação 
que Eduardo Beauté, apesar de 

Eduardo, de 47 anos, e Luís 
Borges, de 26, começaram 

a namorar há seis anos 
e estão casados há três

 Luís Borges saiu 
há uma semana 

da casa que 
partilhava 

com o marido



ter fi cado triste, compreendeu, 
porque era uma questão de 
trabalho. Porém, mal chegou a 
Nova Iorque, Luís Borges viajou 
com uma amiga, outra mane-
quim, para Miami, onde cele-
brou o seu aniversário. Eduardo 
fi cou magoado e sentiu que ele 
e os fi lhos tinham sido preteri-
dos numa data especial. A rela-
ção terá fi cado bastante tremida 

a partir desse episódio, e Eduar-
do Beauté viajou depois sozinho 
para Marraquexe, em Marrocos, 
onde esteve alguns dias porque 
precisava de refl etir sobre a 
relação. De regresso a Lisboa, 
decidiu que a família que ele e 
Luís Borges tinham construído 
merecia uma nova oportunida-
de. Por ocasião do quarto ani-
versário de Bernardo, a 13 de 

maio, Luís regressou a Portugal 
e o casal terá tido alguns dias 
de harmonia familiar. No en-
tanto, o facto de, segundo esta 
amiga do casal, o manequim 
ser bastante ciumento não aju-
dou o processo de reconcilia-
ção. Quando voltou da tem-
porada de trabalho em Nova 
Iorque, o manequim não terá 
gostado que o marido tivesse 

Em cima, no dia do casamento, a 20 de maio de 2011, com as madrinhas, a atriz Fernanda Serrano, a apresentadora 
Fátima Lopes e as manequins Sara Sampaio e Ana Sofi a. Em baixo, as alianças  de Luís Borges e Eduardo Beauté

 “Temos a casa cheia de risos e amor, com dois fi lhos que nos enchem 
o coração e a vida de sorrisos e travessuras„ Eduardo Beauté à Lux, em dezembro



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

fotos Estúdio Rosa Vilas Fotografi a e Arquivo Lux

Em cima, o batizado de 
Bernardo, cujos padrinhos 
são João Rôlo e Mariza, 

e momentos de felicidade 
de Luís e Eduardo com os 
fi lhos, Bernardo e Lurdes

jantado com alguns amigos 
que ele não conhecia. Nos 
dias que se seguiram, a relação
azedou, trocaram-se pala-
vras duras e Luís decidiu sair 
de casa, na semana passada. 
Os fi lhos, Bernardo e Lurdes, 
têm estado com Eduardo, mas 
os amigos do casal acreditam 
que tudo não passa de uma 
fase menos boa e que haverá 
reconciliação. Contactados pela 
Lux, Eduardo e Luís não quise-
ram comentar a separação, mas 
a Lux sabe que se encontram 
ambos muito tristes. ■

 “A nossa família 
cresceu e o 
nosso amor 
também„

 Luís Borges à Lux em 
dezembro de 2013, depois 

da chegada de Lurdes



antena lux

Beatriz Batarda 
e Bruno Nogueira 

VÃO SER PAIS DE UMA MENINA
Os atores estão juntos há mais de um ano e 

esperam uma menina. Beatriz Batarda, de 40 anos, 
está grávida de cerca de quatro meses. A atriz já é 

mãe de Leonor, de 10 anos, e Maria, de 8, fruto do 
seu casamento com o músico Bernardo Sassetti, 

que morreu em maio de 2012. Para Bruno 
Nogueira, de 32 anos, é o primeiro fi lho.

Rui Costa
ENCANTADO COM DUQUESA DE CAMBRIDGE

Rui Costa esteve em destaque na partida para mais 
uma edição do Tour de France, que desta vez se iniciou 

em Inglaterra, e onde os duques de Cambridge estiveram 
em representação da família real britânica. Kate fez questão
 de conhecer o ciclista e William pediu-lhe que fi zesse um 
bom Tour, para compensar Portugal pela recente deceção 

futebolística no Brasil. O campeão mundial revelou mais 
tarde, através das redes sociais, que “os duques foram 

muito simpáticos”, e que dará “o máximo” pelo seu país.

Pedro 
Carvalhas 
e Ana Mexia
À ESPERA 
DO TERCEIRO FILHO 
Pedro Carvalhas e a 
mulher estão radiantes: 
Ana Mexia, de 33 anos, 
está grávida de cinco 
meses, do seu terceiro 
fi lho. “É um rapaz 
e, em princípio, vai 
chamar-se Manuel Maria. 
Estamos muito contentes. 
Foi uma gravidez 
planeada, pensada 
e muito desejada. 
Nunca escondemos 
que queríamos ter 
uma família grande. 
Está a correr tudo bem!”, 
revela o jornalista 
da TVI, de 46 anos. 
O bebé deverá nascer 
em novembro e vem 
juntar-se a Bernardo, 
de 4 anos, e Maria, de 3. 

Alfredo di Stéfano
MORRE AOS 88 ANOS
Considerado um dos maiores futebolistas de sempre, 
o lendário jogador do Real Madrid, que era presidente 
honorário do clube, encontrava-se internado 
desde dia 5, na sequência de uma paragem 
cardiorrespiratória, que 
sofreu junto ao Estádio
Santiago Bernabéu, em 
Madrid. Como jogador, 
conheceu o apogeu na 
década de 50, quando 
ganhou a Bola de Ouro 
em 1957 e 1959, sempre 
com a camisola do Real 
Madrid, onde fi gura 
como um dos melhores 
goleadores de sempre: 
308 golos em 396 jogos 
ofi ciais. Foi também em 
Madrid que conquistou 
a maior parte dos títulos: 
oito campeonatos de 
Espanha, cinco ligas 
dos Campeões, uma 
Taça Intercontinental 
e uma Taça do Rei.

Ar
qu

ivo
 L

ux

Ar
qu

ivo
 L

ux

AF
P

Ar
qu

ivo
 L

ux



antena lux
Marta Leite 
Castro
REAPARECE EM PÚBLICO 
APÓS A POLÉMICA 
COM O MARIDO
Admiradora de artes 
plásticas, a apresentadora 
da RTP fez questão 
de estar presente na 
inauguração da exposição 
“Dissection”, do artista Vhils, 
que decorre no Museu 
da Eletricidade, em Lisboa. 
Esta foi a primeira vez 
que Marta Leite Castro 
surgiu num evento público, 
depois da polémica que 
estalou na Imprensa sobre 
o alegado episódio de 
violência doméstica com 
o marido, Pedro Perestrelo 
Pinto. Serena e sorridente, 
a apresentadora visitou 
as várias salas do espaço, 
mas recusou-se a prestar 
declarações, alegando ser 
apenas uma das muitas 
visitantes da exposição.

Sofi a Vergara 
e Joe Manganiello
ESTÃO APAIXONADOS
A informação foi avançada pelo site 
US Weekly: a estrela de “Uma Família 
Muito Moderna” e o ator de “True 
Blood” namoram. Os dois foram 
apresentados em maio passado, 
num jantar na Casa Branca. Na altura, 
a atriz, de 41 anos, ainda estava com 
o seu noivo, Nick Loeb. Entretanto, a 
relação chegou ao fi m e Sofi a ter-se-á 
aproximado de Joe, de 37 anos, eleito 
pela revista People, já em 2014, como 
“o solteiro mais sexy do mundo”.
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Rui Veloso
EM AÇÃO SOLIDÁRIA PELOS DOENTES ONCOLÓGICOS

O músico participou num jantar de angariação de fundos para a 
Associação Portuguesa Contra a Leucemia, a qual apadrinha, 

e que contou com o apoio de várias marcas, como a La Roche-
-Posay, empenhadas em acompanhar doentes oncológicos , 

ajudando-os a combater a doença. No jantar, estiveram Carlos 
Horta e Costa e Manuel Abecassis, vice-presidente e presidente 

da APCL, respetivamente, e Sofi a Sá Cardoso, diretora 
da associação, bem como a fadista Maria Ana Bobone. 

Julian 
Assange
VAI SER 
MODELO
O Fundador 
da WikiLeaks, 
Julian Assange, 
vai estrear-se 
na moda num 
desfi le de Ben 
Westwood 
inserido 
na London 
Fashion Week. 
De acordo com 
informações da 
Vogue britânica, o evento será realizado 
na embaixada do Equador em Londres, onde 
Assange vive exilado. “Julian está na embaixada 
há dois anos, e é importante que ele não caia 
no esquecimento. Quero destacar a situação dele, 
pois o que aconteceu é totalmente injusto”, 
disse Westwood ao Daily Mail. George Clooney 
e a sua noiva, a advogada Amal Alamuddin, 
que fez parte da equipa de defesa de Julian, 
foram convidados para participar no desfi le.

D.
R.
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 MARIA e ANÍBAL CAVACO SILVA oferecem 
almoço no Palácio de Queluz para 120 convidados

Elegância de LETIZIA e simpatia 
de FELIPE VI cativam na primeira visita 
a Portugal enquanto reis de Espanha

P
ouco passava das 
11h30 de segunda-
-feira, dia 7, quando 
o Mercedes topo de 
gama que trazia Letizia 

e Felipe VI estacionou no interior 
do Palácio de Belém, em Lisboa. 
À sua espera, o casal presiden-
cial português, Maria e Aníbal 
Cavaco Silva, que tem uma ex-
celente relação com a família real 
espanhola. Na sua primeira visita 
a Portugal enquanto reis de Es-
panha, Letizia e Felipe, que já ti-
nham estado em Portugal em vá-
rias ocasiões enquanto príncipes 
das Astúrias, não defraudaram 
as expectativas. Letizia mostrou 

a elegância e a sobriedade que já 
fi zeram dela um ícone de moda, 
e Felipe VI, que se tornou rei no 
dia 19 de junho por abdicação 
do pai, o rei Juan Carlos, revelou 
a simpatia de sempre. Enquanto 
Felipe, acompanhado pelo Pre-
sidente da República, passava 
revista às tropas, Letizia conver-
sava descontraidamente com 
Maria Cavaco Silva. Recorde-se 
que foi numa destas conversas 
informais que Letizia confi den-
ciou a sua segunda gravidez à 
primeira-dama portuguesa, du-
rante uma viagem presidencial 
a Espanha, em setembro de 2006.
Se é por ‘culpa’ de Felipe que 

Letizia é rainha, a verdade é que 
é sobre ela que recai a maioria 
das atenções. Com mais de 200 
jornalistas de todo o mundo acre-
ditados para a cobertura desta 
visita de cortesia, quase todos 
queriam saber curiosidades so-
bre a rainha, nomeadamente o 
que vestiria. Mais uma vez, Le-
tizia não gorou as expectativas. 
Apesar de ser uma conhecida 
adepta da reciclagem do guarda-
-roupa, desta vez, Letizia, agora 
rainha, estreou roupa e sapatos. 
Fiel ao estilista espanhol Felipe 
Varela, a rainha de Espanha usou 
um conjunto azul-céu, composto 
por um vestido de seda e casa-

co estilo trench coat, de renda 
de seda, com bolsos grandes 
e cinto de laçada, a marcar a 
cintura. Letizia usou ainda uma 
clutch de pele, com efeito cro-
codilo, e uns sapatos da marca
espanhola Magrit, que custam 
cerca de €200, e que a rainha já 
tem noutras quatro cores: preto, 
nude, verde e bordeaux. Mais tar-
de, a convite de Maria e Aníbal 
Cavaco Silva, Letizia e Felipe VI 
almoçaram na Sala do Trono do 
Palácio de Queluz, na companhia 
de cerca de 120 convidados. En-
tre eles, contavam-se fi guras da 
política nacional, como António
Costa, Paulo Portas e a presiden-

Maria e Aníbal Cavaco Silva recebem os reis de Espanha no Palácio de Queluz, 
onde assistiram a uma exibição dos cavalos da Escola Portuguesa de Arte Equestre



Letizia usou um conjunto 
azul-céu do estilista espanhol 

Felipe Varela e mostrou-se 
não apenas elegante como 
também muito simpática

 Visita real 
a Lisboa foi 

acompanhada
por mais de 200 

jornalistas de 
todo o mundo 



 Conhecida 
por reciclar 

o guarda-roupa, 
desta vez, 

Letizia estreou 
uma toilette 

 e uns sapatos 

te da Assembleia da República, 
Assunção Esteves (que, ao con-
trário do que é habitual, esco-
lheu um tailleur vermelho, bem 
diferente do preto que tanto gos-
ta de usar), empresários como 
João Pereira Coutinho, que tem 
uma antiga relação de amizade 
com Felipe VI, e ainda artistas, 
como Joana Vasconcelos e a fa-
dista Carminho, por quem Letizia 
tem um carinho especial, e com 
quem a rainha já almoçou numa 

outra ocasião. Do menu, faziam 
parte um creme frio de cenoura 
refrescado com laranja e garou-
pa em crosta de ervas aromáti-
cas. Para a sobremesa, foi ser-
vido um semifrio de amêndoa 
com morangos de Sintra e seu 
coulis. A acompanhar o almoço, 
foram servidos vinhos Madeira 
Barbeito, branco Herdade de S. 
Miguel, do Alentejo, tinto DG 
2010, do Douro, e Porto Noval. 
Nesta primeira e curta visita 

dos reis de Espanha a Portugal, 
que durou pouco mais de seis 
horas e meia, estava ainda con-
templado um breve encontro 
com o primeiro-ministro, Pedro 
Passos Coelho, e a sua mulher, 
Laura Ferreira, na sua residência 
ofi cial, no Palácio de São Bento. 
Mais uma vez, os reis de Espanha 
cativaram pela sua simplicidade 
e simpatia. ■

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

Em cima, o brinde durante o almoço 
no Palácio de Queluz, com Assunção Esteves, 

Maria Cavaco Silva, Felipe VI, o Presidente 
da República, Letizia e Pedro Passos Coelho



 Em cima, a mulher do primeiro-ministro, 
Laura Ferreira, com a rainha Letizia. À 

esquerda, os Duques de Bragança, Vasco 
e Isabel Pereira Coutinho, e Catarina 
e João Pereira Coutinho com os reis

Entre os cerca de 120 
convidados para o 

almoço, contavam-se 
empresários e artistas



O jogador recebeu 
a notícia em 

Creta, onde está 
com a namorada

De férias 
com IRINA, 
RONALDO 
chora a 

morte da avó

A
o fi m de várias semanas longe um 
do outro, Cristiano Ronaldo e Irina 
Shayk reencontraram-se para uns 

dias de férias. O futebolista e a modelo 
russa marcaram o momento com uma 
selfi e partilhada nas redes sociais. A ilha 
de Creta, no Mediterrâneo, foi o local es-
colhido pelo casal para desfrutar de uns 
dias a sós, algo que já não acontecia des-
de que tinham estado juntos em Nova 
Iorque, no início de junho, antes de Ronal-
do partir para o Brasil, com a Seleção Na-
cional. O destino destas férias não é uma 
novidade para Ronaldo e Irina, que há um 
ano passaram uns dias românticos nas 
ilhas gregas, onde facilmente conseguem 
‘esconder-se’ dos paparazzi. As férias 
fi caram marcadas por uma notícia triste 

para a família do jogador. Foi ao lado 
da namorada que o avançado do Real 
Madrid fi cou a saber da morte da avó 
paterna, Filomena Aveiro, que sofria 
de Alzheimer. Pouco depois de a notícia 
ter sido dada pela irmã de Cristiano, 
Kátia Aveiro, o próprio jogador partilhou 
no Facebook uma fotografi a sua ao lado 
da avó e do fi lho, Cristiano Júnior. “Avó, 
estás sempre no meu coração. Descansa 
em paz, beijos de todos os netos”, lia-se 
na legenda. O craque tem dois novos 
projetos: o lançamento da marca de 
roupa CR7 Shirt, agendado para o fi nal 
do ano, e a parceria com o grupo Pestana, 
que marcará a sua entrada no ramo da 
hotelaria. ■

 Cristiano Ronaldo partilhou, 
na sua página do Facebook, uma 
foto sua ao lado da avó paterna, 

Filomena Aveiro, e do fi lho, Cristiano 
Júnior. Em baixo, a selfi e que 

marcou o início das férias do casal  

fotos Arquivo Lux e D.R.



S
ean, de 9 anos, ia no auto-
carro para a escola quando 
ouviu dizer, na rádio, que 

tinham sido os seus pais, Kate e 
Gerry McCann, a fazer desapare-
cer o corpo da irmã: “O senhor 
[Gonçalo] Amaral disse que vo-
cês esconderam a Madeleine”, 
terá dito em casa, mais tarde, 
nesse dia, em outubro passado. 

A mãe respondeu-lhe que “esse 
senhor disse muitas coisas ton-
tas”, contou Kate McCann, no 
Palácio da Justiça, em Lisboa, 
na última sessão do julgamento 
que opõe o casal britânico ao 
ex-inspetor da PJ, no passado 
dia 8. O casal McCann pede uma 
indemnização de 1,2 milhões de 
euros por difamação a Gonçalo 

Amaral, pelas suas afi rmações no 
livro “A Verdade da Mentira”, 
no qual sustenta a tese de que 
Maddie morreu de forma aciden-
tal e que os pais simularam um 
rapto para fazer desaparecer 
o corpo. Um livro “chocante”, 
que é uma “afronta” para a fa-
mília, afi rmou o casal. “Antes e 
durante a leitura do livro, senti 

angústia, desespero e raiva”, 
disse Gerry McCann, pai da me-
nina inglesa. Madeleine tinha 
quase 4 anos quando desapa-
receu, em maio de 2007, de um 
aldeamento na praia da Luz, no 
Algarve. Os seus irmãos, os gé-
meos Sean e Amelie, tinham, na 
altura, 2 anos. ■

KATE afi rma em tribunal 
que livro do ex-inspetor da 
PJ levou o seu fi lho gémeo 

a desconfi ar dos pais

 “O senhor Amaral 
disse que vocês 

esconderam 
Madeleine„ Sean McCann

Kate e Gerry McCann descreveram o livro de 
Gonçalo Amaral como “chocante”, na última sessão 

judicial. O casal já tinha estado em Portugal em 
junho, para uma sessão que foi adiada devido 

à substituição do advogado do ex-inspetor da PJ

fotos Feriaque e Lusa



fotos Arquivo Lux e D.R.

E
lsa Raposo inicia um novo capítulo 
da sua vida amorosa, ao tornar-se 
noiva do professor de equitação Rui 

Pedro Arruda. “Antes de um noivado, há 
um namoro, e um noivado não quer dizer 
que vá casar-me amanhã. Pode ser daqui 
a um mês, daqui a dois meses, daqui a um 
ano…”, esclarece à Lux a antiga apresen-
tadora de televisão, de 49 anos. A novi-
dade foi partilhada pelo próprio noivo, na 
sua página de Facebook, surpreendendo 
alguns amigos de Elsa. A estrela do pro-
grama “Sex Appeal” confi rmou em junho 
passado estar separada do empresário 
francês Patrick Haillot, com quem se mudou 
para a África do Sul, há mais de quatro anos, 
e com quem se casou, em fevereiro passado. 
Uma página aparentemente virada, já que 
garantiu estar “bem” ao lado do atual noivo: 

“Estamos bem e felizes. A distância não nos 
separa”, adianta, sem querer entrar em 
pormenores. Elsa está de férias em Por-
tugal, aproveitando umas fi lmagens que 
tinha de fazer na Europa, mas vai voltar 
à África do Sul, onde revela ter trabalho 
até ao fi nal deste ano. Quanto a Rui Pedro 
Arruda, encontra-se na Austrália. Sobre 
uma eventual mudança para aquele 
país, a antiga manequim apenas refere que 
“infelizmente, não é já amanhã” que se 
junta ao noivo. Este escreveu na página 
de Elsa no Facebook: “Vem para perto 
do teu amor.” Para já, a ex-modelo vai 
continuar a matar saudades dos seus 
três fi lhos, Afonso, Lourenço e Francisco, 
fruto do seu casamento de treze anos com 
Pedro Quadros. ■

Elsa confi rma estar noiva de Rui 
Pedro. A antiga apresentadora 
televisiva está a escrever a sua 
autobiografi a, que será lançada 

para o ano: “É um livro divertido, 
com uma mensagem positiva. 
As pessoas vão querer lê-lo!”

ELSA RAPOSO está 
noiva do instrutor 

de equitação
 RUI PEDRO ARRUDA

“Estamos 
bem e felizes. 

A distância 
não nos separa„

A ex-apresentadora 
de televisão fi ca na 
África do Sul até ao 
fi nal do ano. O noivo 

está na Austrália



panorama

Lágrimas de elefante
Uma história incrível e emocionante 

está a impressionar a Índia e o Mundo. 
O elefante Raju foi abusado, espancado 

e obrigado a viver em péssimas condições 
durante 50 anos. Quando foi libertado, 

os seus “salvadores” afi rmaram que 
o animal chorou de alívio. A organização 

por detrás desta missão de salvamento 
foi a Wildlife SOS, criada em 1995. 

Raju tem cerca de 50 anos e foi capturado 
quando ainda era bebé, tendo sido vendido 

várias vezes ao longo da sua vida. 
Forçado a trabalhar como animal de carga, 
o elefante vivia acorrentado as 24 horas do 

dia, sendo obrigado a passar a noite em 
condições degradantes. Foram precisas 
várias semanas para organizar e realizar 

o resgate de Raju, mas este acabou 
por acontecer graças a dez veterinários 

da Wildlife SOS, vinte membros 
da Comissão Florestal daquele país 

e dois polícias.

Volta ao mundo em 14 anos
Viajar várias horas de carro pode parecer uma tarefa 
difícil para alguns, mas não para o casal Zapp. Herman 
e Candelaria Zapp já percorreram quase 230 mil quilómetros, 
nos últimos 14 anos, ao volante da sua caravana. A viagem 
teve início na Argentina, em 2000, rumo aos outros países da 
América do Sul, Central e do Norte, um trajeto que durou até 
2009. Depois, o casal seguiu para a Austrália e Nova Zelândia,
e, a seguir, para a Ásia, onde se encontra atualmente. 
Com tanto tempo de estrada, a união acabou por render 
frutos. Ao longo deste tempo, os Zapp tiveram quatro fi lhos. 
Pampa, de 8 anos, Tehue, de 5, Paloma, de 3, e Wallaby, de 1, 
acompanham agora os pais numa aventura que promete 
continuar ainda por muitos quilómetros e, talvez, mais fi lhos.

D.
R.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“A RESSACA – PARTE III”
TVCine 1, sexta-feira, 11, 
21h30
Enquanto nos anteriores epi-
sódios de ‘Ressaca’ a confu-
são tinha início numa despe-
dida de solteiro, desta vez a 
hilariante aventura do grupo 
de amigos começa num fu-
neral. A partir daí, só vai pio-
rar... O grupo está de novo 
junto e à solta. Por isso, tudo 
pode correr mal.

“DIA D”
SIC, sábado, 12, 15h15
A animação ganha asas, num 
dia em que os mais novos po-
dem assistir aos mais variados 
géneros de fi lme de anima-
ção, de manhã à noite. “Car-
ros”, “A Pequena Sereia”, 
“Monstros & Companhia” 
e “Frankenweenie” são al-
guns dos fi lmes eleitos para 
um sábado muito especial.

“SOMOS PORTUGAL”
TVI, domingo, 13, 14h
Durante a tarde, muitos con-
vidados passarão pelo palco 
da TVI, onde não faltam inú-
meras atuações musicais. O 
programa vai acompanhan-
do os principais aconteci-
mentos festivos no nosso 
país, percorrendo todos os 
cantos de Portugal. Festa, 
música e animação nas tar-
des de domingo da TVI.
 
“CAMPEONATO MUNDIAL 
DE FUTEBOL 2014 – FINAL”
RTP1, domingo, 13, 20h
O Estádio Maracanã, no Rio 
de Janeiro, é o palco da fi -
nal do Mundial 2014. Ao 

fi m de um mês de futebol e 
festa, o mundo em geral e 
os brasileiros em particular 
despedem-se das estrelas 
dos relvados. Quem será o 
novo campeão do mundo?
A fi nal oporá a Alemanha ao 
vencedor da segunda meia-
-fi nal, entre a Argentina e a 
Holanda, jogada já após o 
fecho desta edição.

“ESTRANHA FORMA 
DE VIDA – UMA HISTÓRIA 
DA MÚSICA POPULAR 
PORTUGUESA”
RTP2, segunda-feira, 14, 
21h55
Esta séria documental traça, 
ao longo de 26 programas, 
o percurso da música popu-
lar portuguesa desde a dé-
cada de 30 até à atualidade, 
com base no Arquivo da RTP 
e nos testemunhos de can-
tores, compositores, produ-
tores e outros protagonistas 
fundamentais em todo este 
percurso. Entre os entrevista-
dos para a série, contam-se 
fi guras como Simone de Oli-
veira, Madalena Iglésias, José 
Cid, Sérgio Godinho, Jorge 
Palma, Pedro Abrunhosa e 
Ana Bacalhau.

“RECKLESS”
TVSéries, quarta-feira, 16, 
22h
Este tórrido drama policial 
segue a história de Jamie 
Sawyer, uma atraente advo-
gada do norte dos EUA, e 
de Roy Rayder, o charmoso 
novo procurador de Char-
leston, na Carolina do Sul. 
Rivais no tribunal, mas irre-
mediavelmente atraídos um 
pelo outro, tudo farão para 
manter o profi ssionalismo.

Cadeiras 
ao alto
Uma lança-se em 
direção ao céu, a 
outra fi ca mais rente
ao chão. Uma é 
um marco urbano, 
histórico e industrial, 
ao passo que a 
outra é um objeto 
do quotidiano 
que se tornou um 
clássico francês. 
Em comum, 
a Torre Eiffel 
e a cadeira Bistrô, 
dois ícones
do savoir-faire 
industrial francês, 
têm o facto de 
comemorarem 
125 anos em 2014. 
Para a festa em 
dose dupla, 
foram encaixadas 
324 cadeiras 
Bistrô, recriando 
uma réplica, 
com apenas 13 
metros, da torre 
original, que 
mede uns 
impressionantes 
324 metros.

D.
R.

D.
R.



TOP 5 as mais votadas da semana
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JUDITE SOUSA: 
“NÃO SEI SE IREI TER 
SERENIDADE PARA 
RECUPERAR A VIDA”
Jornalista recorda nas 
redes sociais o fi lho, que 
morreu aos 29 anos.

MORREU O HOMEM 
QUE INSPIROU 
ANGELINA JOLIE
Louis Zamperini, 
sobrevivente da 
II Guerra Mundial, 
inspirou “Unbroken”.

CATARINA FURTADO 
E JOÃO REIS 
CELEBRAM 9 ANOS 
DE CASAMENTO 
O casal tem dois 
fi lhos, Maria Beatriz 
e João Maria. 

ELENCO REUNIDO 
NA APRESENTAÇÃO 
DE “JARDINS 
PROIBIDOS”
14 anos depois, novela 
da TVI regressa com 
parte do elenco original. 

RITA PEREIRA 
REPÓRTER
“E assim acabou 
o meu dia de estreia 
de ‘aspirante a 
repórter’ no Nos Air 
Race Championship.”

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
A trasladação de Sophia de Mello Breyner para o Panteão 
Nacional. A homenagem a Carlos do Carmo, distinguido 
com um Grammy pela sua carreira musical de cinco décadas. 
“As árvores não voltam a crescer. O cabelo sim. (...) Agora 
pedimos-te a ti, Ronaldo: doa o teu cabelo”: este é o 
apelo de uma organização ambiental a CR7. Cuca Roseta
partilha o palco com David Bisbal, em Madrid. As férias 
de José Mourinho em Mykonos. O craque brasileiro 
Neymar agradeceu aos fãs o apoio na sua recuperação.

KATE MIDDLETON 
DÁ ORDEM DE PARTIDA 

AO TOUR DE FRANÇA
A duquesa de Cambridge 

cortou a fi ta na principal 
prova do ciclismo, em 

que participa o campeão 
mundial Rui Costa, que 

contou com o apoio de um 
fã especial, José Mourinho.

VISITA DOS 
NOVOS REIS 
DE ESPANHA
Depois de 
uma visita ofi cial 
ao Vaticano, os 
reis Felipe VI e 
Letizia elegeram 
Portugal como 
destino, e foram 
recebidos por 
Aníbal e Maria 
Cavaco Silva 
no Palácio 
de Belém. 



 JOSÉ CARLOS PEREIRA 
e FRANCISCA MALHEIRO 

terminam namoro de um ano

 “Continuamos amigos. 
Falamos todos os dias„ 

José Carlos Pereira

Já solteiro, 
o ator 

assistiu ao 
Nos Air Race 

Championship, 
no Estoril. 
À direita, 
a última 

fotografi a 
do casal, no 
Rock in Rio 

C
hegou ao fi m o namoro 
de José Carlos Pereira 
e Francisca Malheiro. O 

ator confi rmou à Lux a sepa-
ração, mas não quis adiantar 
os motivos da rutura: “É ver-
dade que estamos separados, 
mas continuamos amigos. Fala-
mos todos os dias”, assegura. 
Nada fazia prever este desfe-
cho, uma vez que, há cerca de 
um mês, José Carlos e Francis-
ca posaram juntos pela primeira 
vez no Rock in Rio, mostrando-
-se muito apaixonados durante 
o concerto dos Rolling Stones. 

O ator tentou viver esta relação 
de forma discreta e reservada, 
contrariando o mediatismo dos 
seus anteriores namoros, mas, 
cerca de um ano depois, o na-
moro não resistiu à distância, 
uma vez que Francisca Malhei-
ro, de 36 anos, vive no norte 
do país. José Carlos Pereira, de 
35 anos, está de novo solteiro 
e concentrado no seu regresso 
à televisão. O ator integra o 
elenco da sequela da teleno-
vela da TVI “Jardins Proibidos”, 
que já está a ser gravada. ■

fotos Ricardo Santos e Arquivo Lux



NUNO HOMEM DE SÁ surge 
em público, pela primeira vez, 

com a nova namorada

“Tenho optado por 
resguardar a Soraia„ 

Nuno Homem de Sá

fotos Hélder Maia

A
Nos Air Race, que ani-
mou o céu de Cascais 
nos passados dias 4, 5 

e 6, foi o momento escolhido 
pelo ator da TVI Nuno Homem 
de Sá para apresentar, pela 
primeira vez, a namorada, So-
raia Silva, terapeuta de reiki, 
de 27 anos. Quando questio-
nado se se tratava de um na-
moro recente, Nuno respon-
deu “nem por isso”, e explicou 
o porquê de só agora surgir 
num evento público junto da 
companheira: “Não é um na-
moro recente, já namoramos 
há um ano. Tenho optado por 
resguardar um bocadinho a 

Soraia. Por isso, não temos 
saído muito, passamos mais 
tempo em casa”, afi rmou o 
ator, que celebrou 49 anos 
no passado dia 2 de julho. 
Discreta e bastante reservada, 
Soraia Silva acabou por evi-
tar responder às questões le-
vantadas sobre o namoro. Em 
gravações da novela “O Bei-
jo do Escorpião”, o ator reve-
lou que, quando entrar no seu 
período de férias, irá realizar um 
“retiro espiritual” no Peru, sozi-
nho, durante 15 dias, antes de 
integrar um novo projeto tele-
visivo na TVI. ■

Nuno Homem de Sá e a namorada, 
a terapeuta de reiki Soraia Silva, 

assistiram à Nos Air Race no Tamariz

O namoro com a terapeuta de 
reiki, de 27 anos, dura há um ano



F
oi no Nos Air Race Cham-
pionship, que decorreu 
no passado fi m de se-

mana, na Praia do Tamariz, no 
Estoril, que o velejador portu-
guês apresentou o fi lho Louren-
ço, de 19 meses. “É a primeira 
vez que o trago a um evento. 
O Lourenço está muito bem-

-disposto, como aliás, está sem-
pre. É uma criança muito feliz 
e bem-disposta”, afi rmou Gus-
tavo, junto da mulher, Lu Pa-
checo, ambos sempre muito 
atentos ao bem-estar do fi lho. 
A aproveitar o seu mês de fé-
rias em Portugal, antes de partir 
para o Rio de Janeiro, na com-

panhia da mulher, onde terá 
a sua segunda fase da época, 
Gustavo Lima revelou que tem 
aproveitado a sua curta estada 
no país para realizar programas 
familiares e para desfrutar da 
“fase muito gira” em que o fi -
lho se encontra. “Já comunica 
muito, já reclama, nota-se bem 

a personalidade dele. Penso 
que tem um bocadinho da mãe 
e do pai, e tem muito sentido 
de humor: já faz rir as pessoas. 
Em casa, gosta muito de estar 
na piscina, e não tem medo da 
água”, contou o velejador, di-
vertido e com algum orgulho. ■

GUSTAVO LIMA apresenta o 
fi lho, Lourenço, de 19 meses

“É uma criança muito 
feliz e bem-disposta„ 

Gustavo Lima

Gustavo Lima e a mulher, Lu Pacheco, 
com o fi lho de ambos, Lourenço, de 19 meses

fotos Hélder Maia

De férias, o velejador 
aproveita para matar 
saudades da família



look nos air race championship

fotos Hélder Maia e Ricardo Santos

Charles Phillipe d’Orléans 
e Diana de Cadaval Iva 

Domingues

Lurdes Baeta com os 
fi lhos, João Pedro e Sofi a

Rita
 Pereira

Cláudia
 Lopes

Carlos Carreiras com as fi lhas, 
Matilde, Carlota e Mariana 

Rita Guerra com 
o fi lho, Diogo

Pedro 
Teixeira

Diogo 
Amaral

Rosa Cullell e 
Luís Cunha Velho

Dani Carvalho e Patrícia 
Claro com a fi lha, Luísa 

Bibá Pitta e Fernando 
Gouveia com os fi lhos, 
Dinis e Madalena



F
oi com tristeza e so-
frimento que familia-
res e amigos se des-
pediram de Rui Tovar. 
O jornalista e comen-

tador desportivo morreu no dia 
3 de julho, aos 66 anos, no Hos-
pital de Santa Maria, em Lisboa, 
vítima de problemas cardíacos. 
As cerimónias fúnebres decor-
reram na Igreja de São João de 
Deus, e contaram com a pre-
sença de familiares, amigos, 
colegas de profi ssão e persona-
lidades do mundo desportivo, 
que quiseram prestar uma últi-
ma homenagem ao jornalista. 

“Entrei para a RTP em 1991 e 
ele foi, para mim, uma das pes-
soas mais especiais. Vou recor-
dá-lo sempre como um grande 
senhor, de enorme educação, 
simplicidade e sabedoria”, con-
fessou Cristina Esteves. O fu-
neral realizou-se no sábado, 
5 de julho – depois de o fi lho, 
Rui Miguel Tovar, jornalista do 
diário i, chegar do Brasil, onde 
estava a acompanhar o Mundial 
de Futebol –, no Cemitério do 
Alto de S. João, onde o corpo 
do jornalista foi cremado. ■

Em cima, uma imagem de arquivo de Rui Tovar e o caixão, que seguiu para o Cemitério do Alto de S. João, em Lisboa, 
onde o corpo foi cremado. Em baixo, Rodrigo Guedes de Carvalho, António Sala, Eládio Clímaco e Cecília Carmo

Familiares e amigos 
despedem-se 

do jornalista RUI 
TOVAR, que morreu 

aos 66 anos

“O Rui era 
uma fonte de 
aprendizagem 
e vai deixar 
saudades„ 

Cristina Esteves

texto Joana Côrte-Real 
fotos João Cabral e Ricardo Santos



 Em cima, a viúva de Rui Tovar, 
Maria João Lourenço, o fi lho, Rui 
Miguel Tovar, e Laurinda Alves. 
À esquerda, Cristina Esteves. 

À direita, Manuel Rocha e Fátima 
Campos Ferreira. Em baixo, Mário 

Zambujal, Toni e Paulo Futre

“O Rui era uma  
pessoa muito 
coerente e um 

ótimo ser humano„
 Laurinda Alves

 Rui Tovar morreu 
no dia 3, vítima 

de falha cardíaca



Em cima, a guionista Isilda Hurst com o realizador Sérgio Graciano, e a protagonista, Lesliana Pereira, que foi
 Miss Angola em 2011 e é, a par de atriz, apresentadora de televisão. Em baixo, Maria Lucena e Virgílio Castelo

Filme “Njinga – 
Rainha de Angola” 
estreia em Portugal

Produção da Semba 
Comunicação 
mostra a vida 

de uma das fi guras 
femininas mais 
importantes da 

história de África

 “Esta é a história 
que melhor 
representa 
a mulher 
angolana, 
que é forte 

e trabalhadora„ 
Nayma Mingas

“A
Lesliana [Pereira] 
foi uma surpresa 
muito grande. No 
meio de cobras e 
mosquitos, ela 

fazia tudo o que nós pedía-
mos. Em condições difíceis 
para trabalhar, foi uma grande 
heroína”, elogiou Sérgio Gra-
ciano. O realizador português 
foi convidado a contar a história 
de Njinga Matamba, uma das 
25 fi guras femininas mais im-
portantes da história de África, 
segundo a UNESCO. Durante 
40 anos, do século XVII, defen-
deu o seu reino contra o do-

mínio colonial português, sob 
o lema “Quem fi car, luta até 
vencer”, como mostra o fi lme 
“Njinga – Rainha de Angola”, 
cuja antestreia teve lugar no Ci-
nema São Jorge, em Lisboa, no 
passado dia 6. “Para mim, pes-
soalmente, é muito importante 
o dia de hoje. Portugal é tão 
próximo de Angola, cultural, 
historicamente...”, comentou 
Lesliana, que se manifestou sa-
tisfeita com o resultado do pro-
jeto. “É, acima de tudo, mui-
to importante ver que Angola 
já consegue exportar um fi lme 
com grande qualidade”, rego-



Em cima, Anna Westerlund com 
Pedro Lima, Nayma, e Tânia Gouveia, 
grávida de quatro meses, ao lado de 
Tito Mendonça. À direita, Kataleya 

e o namorado, Jihad Kahwajy

zijou-se, mencionando o suces-
so da telenovela “Windeck”, 
que foi nomeada para um 
Emmy. Pedro Lima tem acom-
panhado a evolução das pro-
duções angolanas e admitiu: 
“Pode estar nos meus hori-
zontes fazer lá uma telenovela. 
Gostaria muito.” O ator estava 
curioso para ver esta longa-me-
tragem: “A cultura é sempre 
um veículo fantástico de co-
municação e de propaganda, 
e acho que o fi lme é um óti-
mo veículo para o fazer.” Tam-
bém Virgílio Castelo foi movi-
do pela curiosidade: “Acho 
muito interessante sentir que 
um país que fala português está 
a criar a sua própria fi cção”, 

 “Gostaria muito de 
fazer uma telenovela 
em Angola„ Pedro Lima

 “Angola já consegue 
exportar um fi lme 

de grande qualidade„ 
Lesliana Pereira



texto Kátia Soveral e Vanessa Barros Cruz 
fotos João Cabral

considerou, explicando que 
já chegou a fazer direção de 
atores em projetos nacionais 
realizados por Sérgio Graciano. 
Para Nayma Mingas, o principal 
a reter desta longa-metragem 
é “ser a história que melhor re-
presenta a mulher angolana, 
que é forte e trabalhadora e 
muito respeitada, pois Angola 
é um dos países onde há mais 
mulheres a ocupar cargos go-
vernamentais”. A manequim 
mostrou-se ainda contente 
por ver que “Angola começa 
a contar a sua própria história, 
que até agora era apenas pas-
sada por via oral.” ■

Em cima, Yolanda Lobo 
e João Salvador, a cantora 
Pérola, e Tânia Manzarra

 com Karlos Wendell. 
À esquerda, Maisa 

e António José Cabral 
de Matos  

 “Este projeto
 tocou-me porque, 
além da angolana, 
retrata também a 

história portuguesa„ 
Sérgio Graciano, realizador



7 dias 

Durão Barroso foi 
ouvido em tribunal 
como testemunha. 
Em causa está um 
caso que remonta a 
outubro de 2012 e 
que envolve um ex-
-comissário contra a 
Comissão Europeia, 

presidida pelo antigo primeiro-ministro por-
tuguês. O caso aconteceu depois de um 
comunicado que dava conta da demissão 
voluntária de John Dalli, o maltês respon-
sável pelo pelouro da saúde e defesa dos 
consumidores. Dalli nega ter feito o pedi-
do de demissão verbal referido por Bar-
roso e recusou por isso assinar a carta de 
demissão. Dalli exige uma indemnização 
de um euro por danos morais, e o paga-
mento dos salários que deixou de receber.

Esther Cañadas es-
pera o primeiro fi lho. 
A antiga top model, 
que estava há alguns 
anos afastada da vida 
pública, vive no Mé-
xico e encontra-se 
atualmente ligada a 
iniciativas de solida-

riedade. Recentemente, a ex-manequim 
voltou a ser vista com muitos quilos a mais. 
Segundo a revista Hola!, Esther está “muito 
feliz” com esta gravidez, que chegou no fi nal 
de uma má fase na sua vida, em que lhe foi
diagnosticada uma doença no sistema imu-
nológico que a obrigou a um tratamento 
com cortisona durante cinco anos. O nasci-
mento do fi lho da antiga manequim está pre-
visto para fi nais deste ano, não tendo sido 
divulgada a identidade do pai da criança.

Robin Williams deu 
entrada numa clínica 
de reabilitação, onde 
deverá permanecer 
durante várias se-
manas. O ator será 
submetido a um tra-
tamento de recupera-
ção, para o ajudar a 

manter-se sóbrio. Segundo o site TMZ, de-
pois de um período de muito trabalho, Robin 
decidiu parar por uns tempos para se focar 
no seu tratamento, do qual está “orgulho-
so”, segundo um assessor. O ator tem um 
longo historial de toxicodependências. Nos 
anos 70, consumia álcool e cocaína. Em 
1983, depois do nascimento do primeiro 
fi lho, manteve-se sóbrio por 20 anos. Voltou 
a recair em 2010 e assumiu que frequen-
tava as reuniões dos Alcoólicos Anónimos. 
Quatro anos depois, voltou à reabilitação.

Robbie Williams par-
tiu o braço de uma
fã ao cair do palco, 
num concerto em 
Newcastle, Inglaterra. 
Depois do incidente, 
o cantor levantou-se 
e continuou o concer-
to, uma vez que não se 

magoou nem percebeu o que tinha aconteci-
do à fã. Margaret Nash também não se terá 
apercebido de imediato de que o seu braço 
estava partido. Só mais tarde, depois de ter 
sido observada ainda no recinto, por as do-
res terem aumentado, é que soube que o 
braço estava partido. O diretor da Metro Ra-
dio Arena, onde decorreu o concerto, refere 
que avisou a equipa de produção de Robbie 
Williams, que entrou de imediato em con-
tacto com a fã ferida.Iñaki Urdangarín foi 

acusado pelo seu an-
tigo contabilista de 
criar uma rede para 
desviar fundos públi-
cos através de fatu-
ras falsas e fraude fi s-
cal, juntamente com 
o sócio, Diego Torres. 

Numa declaração remetida à procuradoria 
anticorrupção, Marco Antonio Tejeiro des-
creveu a forma como os dois principais 
arguidos no processo usaram o instituto 
sem fi ns lucrativos para enriquecerem com 
dinheiros públicos, com “poder de decisão 
absolutos”, acusou o contabilista, que é 
cunhado de Torres e também está acusado 
de prevaricação, fraude administrativa, trá-
fi co de infl uências, falsidade e delito fi scal. 
Tejeiro pretende reduzir ou mesmo evitar 
uma possível pena de prisão efetiva.

Jeremy Meeks , 
conhecido como 
“o prisioneiro mais 
sexy do mundo”, foi 
contratado pela Bla-
ze Models. Quando 
sair da prisão, o cali-
forniano será repre-
sentado por Gina 

Rodriguez, uma ex-atriz porno que agora 
é agente de algumas personalidades nor-
te-americanas, e poderá ganhar até 11 
mil euros mensais. Detido por alegada 
posse ilegal de armas e violação da li-
berdade condicional, Meeks tornou-se 
um sucesso no Facebook, quando a sua 
fotografi a foi publicada pelas autoridades 
norte-americanas.

Jessica Simpson 
casou-se com Eric 
John son. Após vá-
rios anos de relação 
e dois fi lhos em co-
mum, a cantora e o 
compositor, que es-
tavam noivos há três 
anos, disseram o ‘sim’ 

numa cerimónia realizada em Santa Bar-
bara, Califórnia. “Estamos extasiados com 
tanta felicidade e com o facto de o amor se 
ter transformado num compromisso eter-
no. Dizer ‘sim’ na frente de familiares, ami-
gos e, mais importante, dos nossos fi lhos 
é o momento mais feliz das nossas vidas”, 
revelou o casal. Eric e Jessica, que usou um 
vestido Carolina Herrera, casaram-se sob 
o olhar de 250 convidados. Os seus fi lhos, 
Ace, de 1 ano, e Maxwell, de 2, participaram 
na cerimónia: Maxwell levou as fl ores para 
o altar e Ace foi o “menino das alianças”.

Nicolas Cage foi 
avô pela primeira 
vez. Weston Cop-
pola Cage, o fi lho 
do ator, fruto da sua 
relação com Kristina 
Fulton, foi pai de um 
rapaz, a quem cha-
mou Lucian Augustus 

Coppola Cage. Segundo o site da revista 
US Weekly, o nome Lucian foi escolhido 
devido à ascendência romana da mãe, e 
Augustus em homenagem ao avô, pai de 
Nicolas Cage. Segundo a mesma publi-
cação, fonte próxima do casal disse: “O 
Weston e a Danielle estão encantados. A 
família já está em casa e o bebé está a ha-
bituar-se muito bem ao novo ambiente.”

Bob Geldof falou 
pela primeira vez so-
bre a morte da fi lha, 
Peaches, em abril, 
vítima de overdose. 
O músico, de 62 
anos, aceitou parti-
cipar no programa 
televisivo “Lorraine 

Live”, onde falou abertamente sobre a 
forma como enfrentou um dos momentos 
mais difíceis da sua vida: “É uma dor insu-
portável, mas o que podemos fazer? Temos 
de continuar a viver. Muitas vezes, vou pela 
rua, fi co com a sensação de que a vejo e 
sinto-me perdido”, revelou. Geldof disse 
ainda sobre os fi lhos de Peaches, de 2 e 1 
ano: “Têm a sorte de ter o pai e os outros 
avós, que são excelentes. Espero que cres-
çam longe desta vida louca dos Geldof.”



F
oi em ambiente de 
festa que a TVI apre-
sentou a sua ‘velha-
-nova telenovela’, “Jar-
dins Proibidos”, no 

espaço Embaixada, no Príncipe 
Real, em Lisboa. “‘Jardins Proibi-
dos’ foi uma novela que deixou 
muitas saudades. Foi um grande 
sucesso da TVI, foi uma novela 
que ajudou a TVI a impor a sua 
fi cção nacional sobre a brasileira 
e é normal que, sendo um marco

Em cima, Vera Kolodzig 
com Diogo Amaral, Dina 
Félix da Costa e Pedro 
Granger. À esquerda, 

Fernando Luís com Lurdes 
Norberto, e Rita Salema

Entusiasmo 
e alegria 
marcam  

apresentação 
de “Jardins 
Proibidos”, 

14 anos 
depois 

do grande 
sucesso 
da TVI

 “Estou 
muito feliz 
por voltar 

a trabalhar 
com o JOSÉ 
EDUARDO 
MONIZ„ 
Rita Salema



da sua história, seja um bom ponto 
de partida para uma novela que 
reintroduz o espírito dinâmico 
e ganhador da fi cção da TVI. 
É uma novela com mundo, com 
ideias e com experiências de vida. 
Mas estes não são os “Jardins 
Proibidos” que as pessoas viram, 
são uma evolução, há muita coisa 
que vão recordar mas há, sobre-
tudo, muitos novos caminhos por 
descobrir”, revelou José Eduardo 
Moniz, visivelmente feliz por estar 
de novo dedicado à fi cção da TVI.  
E, 14 anos depois, o amor de 
Teresa (Vera Kolodzig) e Vasco 
Ávila (Pedro Granger) volta a ser 
o ponto de partida. Para a atriz, 
que está grávida de seis meses 
e meio, é um momento muito 

 “Eu vibro com 
o que faço e gosto 

que as pessoas 
que estão envolvidas 
comigo nos projetos 
sintam o mesmo„ 

José Eduardo Moniz

 Em cima, Patrícia Tavares, 
Sandra Celas e Vítor Norte, Marco 
António Del Carlo, e Luís Cabral, 

administrador da Plural, com 
José Eduardo Moniz. À direita, 
Teresa Tavares e Maya Booth 



 À esquerda, São José 
Correia, Diana Marquês 

Guerra, Luís Cunha Velho, 
diretor geral da TVI, 

e Pedro Górgia com Mafalda 
Matos. Em baixo, Manuel 
Arouca, autor da novela, 
com o fi lho Domingos, 

e Rui Porto Nunes

 “Estou muito 
satisfeito com 
a nova versão 

de ‘Jardins 
Proibidos’„ 

Paulo Gonzo

especial. “Lembro-me do primeiro 
dia das gravações de ‘Jardins 
Proibidos’ como se fosse hoje. 
Tinha de gravar uma cena que 
era a morte da minha avó. Caí 
ali de paraquedas, nunca tinha 
feito televisão e, de repente, 
tinha de gravar uma cena tão 
intensa. Provavelmente, no pri-
meiro dia de gravações, as me-
mórias vão voltar ao de cima”, 
confessa a atriz, que também 
contracena com o namora-
do, Diogo Amaral. “É muito 
bom podermos voltar a tra-
balhar juntos”, acrescentou. 
Uma opinião partilhada pelo 
ator. “Gosto muito de trabalhar 
com a Vera, é uma mais-valia. 
Na verdade, estou a viver 
um momento muito feliz da 



 “Estou muito entusiasmada 
com este desafi o„ Sandra Celas

Em cima, Helena Forjaz e Paulo Gonzo, que deu uma nova 
roupagem ao tema “Jardins Proibidos”, Isabel Medina, 

Francisco Côrte-Real, Helena Isabel e José Carlos Pereira 
na apresentação de “Jardins Proibidos”, no espaço 

Embaixada, no Príncipe Real, em Lisboa

minha, da nossa, vida”, revelou 
Diogo, que se mostra ansioso 
por conhecer o seu primeiro 
filho, cujo nascimento está 
previsto para setembro. Para Rita 
Salema, as razões da felicida-
de são outras, mas também por 
culpa de “Jardins Proibidos”: 
“Estou muito feliz . Estava há um 
ano e meio sem trabalhar. De 

repente, receber o telefonema 
do José Eduardo [Moniz], 
perceber que ele regressou à 
TVI, que traz ‘Jardins Proibidos’ 
e ainda por cima me convida... 
Para mim foi Natal! Só posso es-
tar nas nuvens”, disse, entusias-
mada.  ■

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



AMANDA KNOX 
incriminada 

por RAFFAELE 
SOLLECITO, 
que mudou 

a versão inicial 
do depoimento 

O italiano diz agora 
que a ex-namorada

 não terá estado 
com ele durante 
parte da noite 

em que Meredith 
Kercher foi morta

Amanda e Sollecito eram namorados na altura da morte de Meredith 
Kercher e sempre disseram que estavam juntos no apartamento dele, 

na noite do crime. Agora, o ex-namorado de Amanda prepara nova defesa 

R
affaele Sollecito, de 30 anos, diz que, 
afi nal, Amanda Knox, de 26, não 
esteve no seu apartamento durante 

toda a noite do assassinato de Mere-
dith Kercher. O antigo namorado de 
Amanda, que também foi condenado pela 
morte da estudante britânica, decidiu mu-
dar a sua estratégia de defesa: “Eu não 
sou o álibi de Amanda Knox”, disse o 
italiano, durante uma conferência de im-
prensa. Em 2007, Amanda foi condenada 
a 28 anos e seis meses de prisão pela morte 
da estudante e sua companheira de casa, 
Meredith, enquanto Sollecito foi conde-
nado a 25. Depois de terem cumprido 
quase quatro anos de prisão, foram liber-
tados e, em janeiro de 2014, novamente 
condenados. Agora, os advogados de 
Sollecito preparam um recurso que deverá 
ser analisado no próximo ano. Os defenso-
res do italiano consideraram que, depois 
da última condenação, é necessário sepa-
rar as defesas do casal: “É imperativo que 
o tribunal considere o caso de Raffaele 
separadamente do de Amanda”, disse o 

advogado John Kelly à CNN. Sollecito in-
siste que não está a mudar a sua história, 
apenas a esclarecer melhor as dúvidas do 
tribunal. Sobre o dia do crime, o italiano 
disse que a sua então namorada passou a 
noite com ele, mas voltou ao apartamento 
onde morava com Kercher para tomar 
banho. Ao regressar a sua casa, estava 
“muito agitada” e disse-lhe que parecia 
que alguém tinha invadido o apartamento 
e que havia sangue na casa de banho. 
No entanto, em vez de telefonar para a 
polícia, tomou banho e voltou para a casa 
de Raffaele. “É claro que fi z várias pergun-
tas. Porque tomou banho? Porque passou 
lá tanto tempo? Nenhuma das questões 
foi respondida claramente”, afi rmou. “Não 
estou a dizer que a Amanda é responsável 
por esta situação, mas eu nada tenho a ver 
com essas acusações.” Apesar de ter 
mudado o seu depoimento, Sollecito, 
que foi o álibi de Amanda durante to-
dos estes anos, afi rma acreditar que ela 
“é inocente”. ■

fotos Getty Images e Reuters



look baile da fl or no hotel palácio

fotos Carlos Marques

Diana de Cadaval 
e Philippe d’Orléans 

Maria José Galvão de 
Sousa e Humberto Leal

Bebé e José 
Mesquita

Victoria Faria 
e José Moutinho

Gilda Paredes 
Alves

António e Maria 
do Céu Garcia





fotos D.R.

destino lux

 Rodeado por um vasto pinhal e em frente ao mar temperado da Praia Verde, o resort revela-se um destino ideal para férias 
de verão em família. As suites, decoradas em tons terra, têm quarto e sala separados, além de varanda e uma kitchenette

Praia Verde 
Boutique Hotel, 
Castro Marim

Refúgio 
familiar no 
coração do 
sotavento 
algarvio 



O aroma fresco do pinhal com-
binado com a brisa marítima 
torna o Praia Verde Boutique 
Hotel um lugar encantador. 
Situado em Castro Marim, no 
Algarve, rodeado por altos pi-
nheiros e a apenas 800 metros 
da praia, o resort oferece vistas 
deslumbrantes sobre o mar 
e a tranquilidade que só a 
Natureza selvagem pode pro-
porcionar. A calma do oceano 
e a irresistível temperatura da 
água tornam o extenso areal 
da Praia Verde um sítio apete-
cível para relaxar e se divertir 
em família, mas também 
há excelentes razões para 
fi car resguardado no resort. 

A piscina e o jardim garantem 
o merecido descanso, e os 
quartos, decorados em tons 
terra e muito confortáveis, 
são o refúgio perfeito para 
recarregar baterias no fi nal 
de um longo dia de verão. 
O Praia Verde Boutique Hotel 
dispõe de 40 suites com vista 
jardim ou vista mar, com quarto 
e sala separados, todas com 
varanda, kitchenette, sofá-
-cama e WiFi, entre outros 
confortos. A saborosa e ge-
nuína gastronomia algarvia 
pode ser apreciada no restau-
rante À Terra, um espaço de 
cozinha mediterrânica que tem 
como base os melhores ingre-

dientes locais, como azeite, 
fl or de sal, fi gos, alfarroba, 
laranja, tomate e coentros. 
Indicado para desfrutar de 
umas férias familiares, o 
resort oferece uma série de 
atividades para crianças de 
várias idades, como pinturas 
faciais, caça ao tesouro no 
jardim e teatro inspirado nos 
contos clássicos. Para toda a 
família, o Praia Verde Boutique 
Hotel disponibiliza também 
várias experiências que lhe 
permitem desfrutar do melhor 
desta zona algarvia. A obser-
vação de golfi nhos, o passeio 
pela Reserva Natural do Sapal 
de Castro Marim e Vila Real 

de Santo António e a opor-
tunidade de conhecer Tavira 
numa romântica charrette são 
algumas das propostas.
Preço: Nesta altura do ano, 
suites a partir de €210, por 
noite, para duas pessoas, com 
pequeno-almoço incluído.
Como ir: Vindo de Lisboa pela 
A2, entrar na Via do Infante 
(A22) em direção a Espanha e 
sair em Altura/Monte Gordo. 
Ao chegar à EN125, virar à 
esquerda em direção a Vila 
Real de Santo António e, 300 
metros depois, entrar no Praia 
Verde Resort, à direita.
Informações: http://www.
praiaverderesort.com

guia de viagem



ANDREW GN. PRIMAVERA/VERÃO 2014

A arte transformada em moda

moda
fotos Reuters



Natural de Singapura, Andrew GN cresceu infl uenciado pela paixão dos seus pais por antiguidades e tornou-se,
 ele próprio, um sério colecionador de móveis antigos, porcelana, tecidos e arte. Esta infl uência é sempre óbvia 

nas suas criações. A coleção primavera/verão 2014, a que o designer chamou ‘The Peggy Guggenheim Collection’, 
é uma homenagem à patrona das artes Marguerite “Peggy” Guggenheim. Andrew transportou a linguagem visual dos 

seus artistas preferidos para a sua roupa. “Digo sempre que se não pode ter arte nas paredes de sua casa, pode usá-la.” 
Sob este mote é fácil reconhecer nas suas criações o expressionismo dos pássaros do pintor Georges Braque, 

a pintura cubista de Fernand Léger ou as formas geométricas de Carlo Mollino.



beleza

Intemporalmente 
romântico
Lançada em 1989, Eternity,
da Calvin Klein, tornou-se 
uma fragrância de assinatura, 
icónica em todo o mundo. 
Em 2014 celebra o seu 
25.º aniversário com 
a introdução de uma 
edição exclusiva e limitada 
de frascos com 
as fragrâncias para senhora 
e homem. Eternity Edição 
25.º Aniversário, 100 ml: 
€97,67 (ela), €81,67 (ele). FRAGRÂNCIA SEXY

Inspirada na pele
rara, assinatura 

inconfundível das 
coleções Jimmy Choo, 

Exotic é um “sumo” 
sexy e com garra que 

reinterpreta a fragrância 
original. Um fl oral 

frutado, à base 
de orquídea tigrada 

e patchouli. Animado 
por notas picantes 

e aciduladas de toranja 
rosa e framboesa, 

deixa na pele um aroma 
irresistível que tumultua

 os sentidos. 
60 ml, €61,90.

AROMA 
MARINHO

Sol, mar, palmeiras… 
Cenário idílico!

Agora pode escapar 
para o seu próprio 

paraíso tropical 
com o luxuoso 

e exótico aroma 
da nova linha 

Fijian Water Lotus ,
da The Body Shop. 

Revitalizante, 
refrescante 

e calmante – 
é a verdadeira 

bênção num frasco. 
Um aroma leve 

para usar de dia. 
Vaporize no pescoço, 

nos pulsos, atrás 
das orelhas, na dobra 

dos cotovelos 
e na dobra dos joelhos. 

50 ml, €25.

ALEGRIA DE VIVER
Esta é uma fragrância que explode 

com alegria de viver – fresca, 
com apontamentos de citrino – 

e que reúne três fl ores: rosa, 
 jasmim e orquídea. Junta-se 

ainda um toque de chá verde, 
 de patchouli e de 

âmbar. Termina 
com um bouquet 

fl oral. 
O seu
nome 

não 
requer 

tradução: 
La Vie 

En Rose 
Flower-
bomb, 

da Viktor 
& Rolf. Preço 
sob consulta.

MISTURA 
LUXUOSA

Por ocasião 
do lançamento

do seu primeiro 
perfume, a Caudalie 

convida para 
o delicioso jogo 

da sorte e da tentação. 
Divinamente

 sedutor com as suas 
notas de almíscar, rosa 

e baunilha, o Parfum 
Divin de Caudalie 
é também divino 

pela surpresa que 
 reserva. A Caudalie 
associa-se à Ginette 
NY, a marca fetiche 

das fashionistas,
e oferece-lhe 

uma preciosa joia de 
ouro de 18 quilates. 
Saiba como na sua 

perfumaria!



AZUL DO MAR
Inspirada no impulso natural 
da água e na autenticidade 

do estilo de Salvatore 
Ferragamo, Acqua Essenziale 
Blu explora novas dimensões 

sensoriais. A forma pura 
e geométrica do frasco 

expressa o estilo masculino 
do seu criador. 

Uma mistura perfeita 
de estilo, frescura 

e sensualidade no qual o 
logótipo de Acqua Essenziale 
Blu brilha como um elemento 
icónico central. 100 ml, €79.

PODER, ESTILO E BELEZA
Uma autêntica explosão de adrenalina, 
Polo Red, a nova fragrância masculina 
da Ralph Lauren, inspira-se no que 
o criador mais admira num carro 
potente – velocidade, estilo e beleza. 
Polo Red 
associa, assim, 
o melhor do 
design, poder 
e distinção. 
A fragrância 
é fresca devido 
à toranja 
vermelha, 
picante devido 
ao açafrão 
vermelho 
e amadeirada 
devido 
à madeira de 
mogno. Eau 
de toilette, 
125 ml, 
€76,83. 

TROPICAL HOT 
Densa 

e impenetrável, 
a fl oresta tropical 

envolve-nos 
suavemente 

com o seu calor 
solar. Ela esconde 

pássaros com 
cantos coloridos, 
fl ores que exalam 

perfumes 
desconhecidos, 

quentes e suaves. 
Eau Tropicale, 

da Sisley, é alegre, 
colorida e viva, 

um perfume 
concebido 

com agradáveis 
essências naturais. 

Sedutora e 
tentadora, convida 

à descoberta...
Preço sob consulta.

NOVA CAMPANHA
PUBLICITÁRIA
Em 2014, a Issey 
Miyake continua a saga 
das Eaux d’Issey 
com o lançamento 
da sua nova campanha 
publicitária. 
Numa produção 
inédita, através da 
objetiva do fotógrafo 
Daniel Jouanneau, 
as duas fragrâncias 
revelam-se sob 
uma nova luz. 
Esta campanha não
representa uma rutura 
com as precedentes, 
mas sim uma 
continuidade. 
A mesma graça, 
repleta de pureza 
e de simplicidade, 
revela uma poesia 
audaciosa. 

LIVRE E SEDUTORA
A Loewe, marca espanhola 

de luxo por excelência 
desde 1846, apresenta 
a sua nova fragrância. 

No mais íntimo de cada 
mulher existe um espaço de 

Natureza, distante de tudo 
e de todos, ao qual só ela 

pode aceder. Um lugar que 
agora a Loewe, graças ao 

seu savoir faire, interpretou 
num perfume. Uma nova 

criação que remete para um
 jardim secreto e misterioso 

e para uma mulher livre 
e natural. 75 ml, €70,30.

AROMA DE VERÃO
Tommy Summer, da Tommy 
Hilfi ger, é um aroma dinâmico, que 
transmite uma aura de energia e 
capta a essência dos dias passados 
ao ar livre. Nas notas de topo 
encontram-se hortelã, casca 
de toranja, tangerina e alecrim,
envolvidas em pepperwood, 
lavanda, fi go preto, fl or de maçã 
e bagas vermelhas. Madeira 
de cedro, âmbar, musgo e couro 
acrescentam um toque masculino, 
que se prolonga ao longo 
do dia. 100 ml, €47,50.

FRAGRÂNCIA REINVENTADA
Em 2008, a Custo Barcelona e a Idesa 
Parfums criaram a primeira fragrância: 
Custo Barcelona Woman, uma eau 
de toilette que se tornou um vício 
para os seguidores da marca. 
Agora, passados cinco anos, a Custo 
Barcelona propõe uma nova visão da 
fragrância, mais refrescante, adaptada 
às últimas tendências em perfumaria, 
uma vez que vai conviver com 
o aroma original. Custo L’Eau 
é o nome da nova proposta, que 
conserva a mesma personalidade, 
mas com um toque de frescura mais 
intenso. 50 ml, €39,50.
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CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

Teatro argentino 
Almada
Nos dias 4, 6, 11 e 12 de julho, 
o Novíssimo Teatro Argentino 
chega a Almada, numa copro-
dução Cineteatro Constantino 
Nery/31.º Festival de Teatro 
de Almada. A dramaturgia 
argentina, graças à sua vitalida-
de e à sua originalidade, tem 
conquistado público em vários 
festivais europeus. O trabalho, 
com textos que abordam 
temas da sociedade, é a fór-
mula que tem vindo a cativar 
o público. Bilhete normal, 
€7,50. Para menores de 14 
anos, estudantes e maiores 
de 65 anos, €5.

Tertúlia
LISBOA

Joana Amen-
doeira é uma das 
vozes de refe-
rência da nova 
geração do fado. 
Nesta tertúlia, 
que conta com 
a participação 
do cantor Bruno 

Fonseca, a fadista apresentará
temas de autores que a infl uen-
ciaram ao longo do seu percur-
so musical. As canções são re-
visitadas por Joana Amendoei-
ra num cruzamento com outras 
linguagens, mas em que 
o fado não deixa nunca de 
acontecer. O evento está
marcado para o Clube B.Leza,
em Lisboa, dia 6 de julho,
às 22h30. Os bilhetes têm 
o preço único de €10.

“Umbrella Sky” 
ÁGUEDA

De 6 a 28 de julho, Águeda
rende-se ao projeto “Umbrella 

“Um Castelo 
em Itália” 
MEDEIA FILMES, 
ESTREIA DIA 10 DE JULHO

Louise (Valeria Bru-
ni-Tedeschi) vive 
uma situação inusitada: ao 
mesmo tempo que espera 
o seu primeiro fi lho, tem de 
cuidar do irmão Ludovic (Fi-
lippo Timi), que está à beira 
da morte no hospital. Paralela-
mente, tem ainda de lidar 
com a vida de Nathan (Louis 
Garrel) e com as negociações 
com a restante família para a 
venda do castelo do pai, em 
Itália. Com Valeria Bruni-Tedes-
chi, Louis Garrel, Filippo Timi, 
Marina Borini, Xavier Beauvois, 
Céline Sallette e André Wilms.

“A Marca 
de Todas 
as Coisas” 
Elizabeth Gilbert
BERTRAND EDITORA 
A autora do
best-seller “Co-
mer, Orar, Amar” 

está de regresso com uma 
história de aventura e desco-
berta que atravessa grande 
parte dos sécs. XVIII e XIX. 
O livro segue o destino de Alma 
Whittaker, fi lha de um ousado
e carismático investigador botâ-
nico, também ela apaixonada 
por plantas e por ciência.

“Francisco, 
o Argentino – 
O Papa Íntimo 
Contado 
pelos Seus 
Próximos”
Arnaud Bédat
GUERRA E PAZ

O jornalista de investigação 
Arnaud Bédat entrevistou as pes-
soas mais próximas de Jorge 
Mario Bergoglio, que nestas 
páginas nos revelam a vida do 
homem que se tornou “o Papa do 
povo” e uma das personalidades 
mais infl uentes do mundo. Como 
é que ele se transformou no ho-
mem que arrasta multidões? Qual 
foi o seu caminho até chegar a 
Roma? Quem são os que fi zeram 
parte da sua vida e continuam 
hoje ao seu lado? Eis algumas 
das perguntas a que este livro 
responde.

“Escola 4,5: A 
Batalha Final” 
James Patterson 
BOOKSMILE

Depois de quatro 
títulos já editados 
em Portugal, che-

ga às livrarias mais uma história 
genuinamente hilariante e ima-
ginativa, sobre um rapaz único 
que conquistou os jovens leitores. 
Em “A Batalha Final”, de um lado 
está Rafe, do outro, Georgia. 
Dois irmãos numa luta sem 
tréguas, arbitrada pelo melhor 
juiz do mundo: o leitor!

Sky”, incluído no AgitÁgueda, 
uma atividade que alia a cultu-
ra à diversão noturna. Os mais 
de 3000 chapéus-de-chuva
que decoram o céu da cidade, es-
palhados pelas ruas de Águeda, 
explodem em cores, em padrões 
fl oridos, e desenham sombras 
geométricas pelas paredes e cal-
çadas, formando um conjunto de 
arte urbana que vai colorir ainda 
mais o verão da cidade.

“Digitality”
ESTORIL

A Musical Entertainment apre-
senta “Digitality”, no dia 10
de julho, no Casino Estoril. 
Esta produção conta a história 
de um viajante no tempo, desde 

o início da criação do mundo
até um futuro imaginário. 
Em exibição às sextas-feiras 
e aos sábados a partir das 
22h no Salão Preto e Prata. 
Os preços variam entre os 
€15 e os €25.

“Na Terceira Pessoa”
NOS AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 10 DE JULHO

Michael (Liam Neeson) é um es-
critor premiado isolado num quar-
to de hotel em Paris, à procura 
de inspiração para terminar o seu 
novo livro. Deixou recentemente 
a mulher, Elaine (Kim Basinger), 
e tem um caso com Anna (Olivia 
Wilde), uma jornalista muito am-
biciosa. Ao mesmo tempo, Scott 
(Adrien Brody), um obscuro ho-
mem de negócios norte-ameri-
cano, está em Itália para roubar 
projetos de casas de moda. Scott 
entra no Café Americano, à pro-
cura de algo para comer. Ali co-
nhece Monika (Moran Atias), uma 
bela romana que está prestes a 
reencontrar a sua jovem fi lha. 

Quando o dinheiro que Mo-
nika tem para pagar pela fi lha é 
roubado, Scott sente-se obriga-
do a ajudá-la, e os dois viajam 
juntos para uma perigosa cidade 
no sul de Itália. Enquanto Scott 
começa a suspeitar de que está a 
ser alvo de um golpe muito ela-
borado, Julia (Mila Kunis), uma 
ex-atriz, enfrenta uma batalha
 judicial pela custódia do fi lho 
de 6 anos com o ex-marido, 
Rick (James Franco), um famoso 
artista de Nova Iorque.
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A cozinha de Vasco Aragão

Cocktail de Polvo com Manga e Caril

Ovos Recheados com Mousse de Basílico 
em Salada de Flores Comestíveis 

INGREDIENTES

• 1 polvo grande
• 1 manga madura 
• 1 cebola 
• 2 dentes de alho picados
•  2 c. de sopa 

de caril em pó
• Leite de coco q.b.
• Azeite q.b.
• Sal e pimenta q.b.
•  Salada verde 

e fl ores comestíveis

INGREDIENTES

• 4 ovos
• 1 ramo de basílico fresco
• Maionese q.b.
• Molho vinagrete q.b.
• Flores comestíveis q.b.

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Coza o polvo e a cebola em 
pouca água com sal. Corte o 
polvo em rodelas fi nas. Numa 
frigideira, deite um fi o de azeite 
e salteie o alho picado. Junte 
o polvo e deixe alourar. Retire 
o polvo e coloque-o no prato. 
Na mesma frigideira, deite a 

manga descascada e cortada 
aos cubos. Deixe cozinhar em 
lume médio e junte um pouco 
de caril previamente diluído em 
leite de coco. Tempere com 
sal e pimenta. Sirva quente, 
acompanhado com uma salada 
verde e fl ores comestíveis.

Coza os ovos e descasque-os, 
corte-os ao meio e retire as 
gemas. Pique-as gros sei ra-
mente e reserve. Reserve tam-
bém as claras. Lave as folhas de 
basílico e pique-as na picadora, 

até obter uma pasta. Junte um 
pouco de maionese, envolva 
as gemas e recheie as claras. 
Sirva sobre uma salada de 
fl ores comestíveis e regue com 
molho vinagrete.





shopping

NOVA ALTERNATIVA SEM GLÚTEN
A Pescanova acaba de lançar 
hambúrgueres de frango sem glúten, 
preparados com carne rigorosamente 
selecionada. Esta novidade vem juntar-se 
à gama de produtos sem glúten da marca
Pescanova já disponíveis no mercado. 

DÊ SANGUE E SALVE VIDAS
Sabia que quando dá sangue 
está a salvar três vidas? 
Este é o número de pessoas 
que pode ajudar se der sangue
de 30 de junho a 12 de julho 
nos vários shoppings da 
Mundicenter. A 13.ª campanha 
do Instituto Português do Sangue 
e Transplantação e da Mundicenter, 
tem como embaixadores os atores 
Diogo Morgado e Paula Lobo 
Antunes e pretende levar mais 
pessoas a contribuir com o mote 
“Dê Sangue, Salve Quem Puder”.

 CAFÉ OFICIAL DO NOS ALIVE’14
A NovoDia Cafés é a marca de café ofi cial da oitava 

edição do NOS Alive’14, festival de música que se realiza 
nos próximos dias 10, 11 e 12 de julho, no Passeio 

Marítimo de Algés. Depois da Aldeia Natal, em Lisboa, 
da ModaLisboa e do Rock in Rio, a marca do Grupo 

Riberalves volta a associar-se a um grande evento.

SEGREDO PARA O MELHOR CHURRASCO
Uma fórmula exclusiva, vegetal, especialmente 
desenvolvida para carne de porco, é o toque 
especial que vai deixar a família e os amigos 
com água na boca. Graças à fórmula única 
com alecrim, alho, louro e pimentão, esta 
receita facilitará o tempero, contribuindo 
para o melhor sabor do grelhado.

A BELEZA DOS DETALHES
Para homens que não prescindem  

do melhor que a vida tem para 
oferecer, a Sector apresenta 
o seu mais recente modelo: 

o novo Sector Oversize Dualtime!
Surpreendente e sofi sticado, 

apresenta o fuso horário 
das principais cidades mundiais 

para que esteja sempre 
um passo à frente.

A MAGIA DE NOVA IORQUE
Com um cenário inspirado em Nova 
Iorque, a One Jewels fez nascer a sua 
nova coleção. O conjunto cambiante 
é composto por um anel e um fi o 
com pendente, produzidos em aço 
inoxidável para uma estética bem 
enlaçada com a arquitetura da cidade.
A proposta é marcada pela densidade 
da mancha tipográfi ca “One” sobre 
uma elegante base em preto. FUNCIONAL E CONFORTÁVEL

Sempre atenta às necessidades
 dos mais pequenos, mas também 
dos pais, a Zippy acaba de lançar 

o seu novo conjunto de rua, Kokoon, 
composto por carrinho de bebé e 

cadeirinha. A Zippy celebra
           a chegada deste 

novo conjunto, 
já disponível 

em todas as lojas 
da marca, com 

o preço especial de 
lançamento de €299.

SABORES DE VERÃO
Com a chegada do verão, os dias fi cam maiores, 
mais quentes, e os fi nais de tarde tornam-se mágicos. 
Este é o momento perfeito para apreciar os cocktails 
mais requisitados da estação: Daiquiri, Pina Colada 
e Mojito, os novos deliciosos sabores de Lipton 
Ice Tea. O seu poder refrescante resulta 
da combinação única de extratos naturais 
de chá com o sabor característico de três 
dos mais famosos cocktails do mundo.



A MULHER JUST CAVALLI
Roberto Cavalli homenageia uma vez mais a mulher. 

Just Cavalli Just Queen é uma linha de joias 
que enaltece a delicadeza feminina. As joias evocam 

a sensualidade da mulher com curvas, detalhes 
e brilho. Composta por colar, brincos,anel e pulseira, 

a coleção pretende acompanhá-la 
em todos os momentos importantes da vida.

ESTILO CLÁSSICO E REFINADO
Um projeto entre a Fred Perry 

e a Drake’s of London traz uma 
novidade para a alfaiataria de 

sportswear. Famosa pelo seu estilo e 
pela sua qualidade, a Drake’s of London 

confeciona acessórios impressos há 
mais de 40 anos. Como parte de um 
projeto contínuo, as peças Fred Perry 

são retrabalhadas com estampados 
do arquivo da Drake’s of London. 
As peças são clássicas, refi nadas 

e com identidade britânica.

ATRATIVO, ORGÂNICO 
E TRANSPARENTE

Inspirada no conceito 
da transparência, 
Calvin Klein Pure 

apresenta uma 
bracelete ergonómica

de nylon que 
gentilmente abraça 

o pulso. Resistente à água 
até uma pressão de três bar, 

este objeto de estilo feminino 
encontra-se disponível 

em quatro divertidas cores: 
branco translúcido, cor-de-rosa, 

cinzento e amarelo transparente. 
A partir de €164.

NA PRAIA 
COM ESTILO

A Petite 
Étoile é 

uma marca 
portuguesa 

especializada 
na produção 

de fatos 
de banho 

para crianças 
entre os 

6 meses e 
os 14 anos. As coleções de verão 

distinguem-se pelos padrões 
exclusivos, oferecendo todo o tipo 

de acessórios e beachwear . 
Mais informação 

em www.petiteetoile.pt
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❐ Arctic Monkeys  ❐ The Black Keys  ❐ The Libertines  ❐ Imagine Dragons 
 ❐ Interpol  ❐ The Lumineers  ❐ Bastille  ❐ Nina Kraviz
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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: 9 de Ouros, 
que signifi ca Prudência.
Amor: Aproveite os momentos 
em que pode estar a sós com a 
pessoa amada. Ultrapasse todos 
os limites e entregue-se à paixão.
Saúde: Faça corridas matinais, 
para começar bem o dia. 
Dinheiro: Período desfavorável, 
a nível económico. Aguarde por 
melhores dias. 
Pensamento Positivo: Estou 
atento a tudo o que se passa à 
minha volta.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: 5 de Ouros, 
que signifi ca Perda, Falha.
Amor: Exteriorize os sentimentos. 
Confi e na pessoa que tem a seu 
lado. A confi ança e o respeito 
são essenciais na relação.
Saúde: Dores musculares 
poderão dar-lhe uma sensação 
de mal-estar. 
Dinheiro: Invista mais na edu-
cação dos seus fi lhos. 
Pensamento Positivo: Só erra 
quem está a aprender.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: A Papisa, que 
signifi ca Estabilidade, Estudo 
e Mistério.
Amor: Não desista de conquistar 
o amor da sua vida. A felicidade e 
a paixão poderão marcar a semana.
Saúde: Problemas pessoais re-
fl etir-se-ão negativamente na 
sua saúde. Não se deixe abater.
Dinheiro: Não entre em con-
fronto com os seus superiores. 
Pensamento Positivo: Não de-
sisto dos meus sonhos.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 2 de Copas, 
que signifi ca Amor.
Amor: Desfrute mais da compa-
nhia dos seus familiares. Poderá 
encontrar um amigo que já não 
via há muito tempo.
Saúde: Cuide da sua pele. Aposte 
em bons produtos cosméticos. 
Dinheiro: Não seja tão rígido 
consigo próprio. Há gastos que 
são inevitáveis. 
Pensamento Positivo: O amor 
enche o meu coração de alegria.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: 3 de Espadas, 
que signifi ca Amizade, Equilíbrio.
Amor: Prepare uma surpresa às 
pessoas que mais ama, mostran-
do-lhes como são importantes.
Saúde: Pode sentir dores abdo-
minais se passar muitas horas 
sem comer.
Dinheiro: Não fi que nervoso se 
receber um aumento de respon-
sabilidades.
Pensamento Positivo: A amizade 
ajuda-me a manter o equilíbrio.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 5 de Espadas, 
que signifi ca Avareza.
Amor: Seja mais carinhoso com a 
sua cara-metade. Os atos de ter-
nura são importantes na relação.
Saúde: Poderá sentir-se mais 
ansioso do que o normal. Vigie 
a tensão arterial.
Dinheiro: Perderá uma boa opor-
tunidade de progredir na carreira 
se não estiver atento.
Pensamento Positivo: Sei o que 
quero e o que não quero.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: A Força, que 
signifi ca Força, Domínio.
Amor: Se magoou um amigo 
sem querer, peça desculpa e 
tente remediar a situação.
Saúde: Evite estar tantas horas 
seguidas de pé, pois pode ter 
problemas circulatórios. 
Dinheiro: Ajude um colega a 
melhorar o seu trabalho.
Pensamento Positivo: Tenho 
domínio sobre as situações, não 
me deixo levar por elas.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 7 de Paus, que 
signifi ca Discussão, Negociação 
Difícil.
Amor: Não faça cenas de ciúmes: 
o seu par não merece essa falta 
de confi ança. Meça as palavras.
Saúde: O seu estômago estará 
particularmente sensível.
Dinheiro: Procure gerir os negó-
cios da melhor forma. O esforço 
no trabalho será recompensado.
Pensamento Positivo: Resolvo 
as diferenças através do diálogo.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Mundo, 
que signifi ca Fertilidade.
Amor: Tenha cuidado na forma 
como revela os seus sentimentos, 
para não sofrer desilusões.
Saúde: Cultive a calma e a sereni-
dade. Controle as suas emoções 
e procure ser racional.
Dinheiro: Vai precisar de diplo-
macia para resolver questões de-
licadas. Renove o guarda-roupa. 
Pensamento Positivo: Acredito 
em mim!

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: Lua
Carta Dominante: 3 de Paus, 
que signifi ca Iniciativa.
Amor: Uma pessoa muito de-
dicada cruzará o seu caminho e 
demonstrar-lhe-á o verdadeiro 
sentido do amor. 
Saúde: Período marcado por um 
grande desgaste físico. 
Dinheiro: Prudência. É possí-
vel que nesta fase tenha alguns 
problemas económicos. A vida 
não está fácil para ninguém! 
Pensamento Positivo: Tenho 
espírito de iniciativa.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: 2 de Paus, que 
signifi ca Perda de Oportunidades.
Amor: Não permita que o estado 
de espírito interfi ra de forma 
negativa na sua relação amorosa.
Saúde: Em qualquer situação 
delicada, mantenha a calma e 
tudo correrá pelo melhor.
Dinheiro: Demonstre a sua com-
petência e o seu profi ssionalismo. 
Período favorável.
Pensamento Positivo: Agarro as 
oportunidades que a vida me dá.

DIANA CHAVES 
Esta bonita modelo e atriz é nativa de Caranguejo
e a sua personalidade é marcada pelo lado feminino 
e doce, característico das mulheres deste signo, 
muito sonhadoras e românticas. No amor, são 
afetuosas, mas também um pouco carentes 
e possessivas. Diana tem sempre uma palavra 
amiga para quem está à sua volta.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: 6 de Espadas, 
que signifi ca Viagem Inesperada.
Amor: Modere as suas palavras, 
pois pode magoar a pessoa ama-
da. Seja mais cuidadoso com o 
que pensa e o que diz.
Saúde: Procure dar mais atenção 
ao seu corpo.
Dinheiro: Esta semana, pode 
oferecer um mimo a si próprio.
Pensamento Positivo: Encaro 
cada desafi o como uma nova 
viagem.
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