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TRISTE E DESILUDIDA

IRINA anuncia à família

“ESTOU NOIVA”

Apaixonado, RONALDO quer ter um filho
CATARINA FURTADO E PRÍNCIPE
ALBERTO JUNTOS NO MÓNACO
ALEXANDRA LENCASTRE:
“TENHO VONTADE DE VIVER
OUTRO GRANDE AMOR”

A decoradora
FRANCISCA LIMA
MAYER recebe
a Lux em sua casa,
com os dois filhos,
MARIA e JOSÉ

“Formamos
uma tripla
imbatível!„
Francisca Lima Mayer, de 36 anos,
vive na zona de São Bento,
em Lisboa, e trabalha em casa.
Os tempos livres são dedicados
aos dois filhos, Maria, de 6 anos,
e José, de 2 anos e meio

Totalmente decorada por si, a casa de Francisca Lima Mayer é uma mistura de clássico e moderno. A decoradora
apostou em quadros de Diogo Muñoz, Helena Pedro Nunes e Fernanda Santana para dar vida ao ambiente
iveu em Madrid até
aos 7 anos. Com os
pais, morou em mais
de dez casas e foi
assim que Francisca
Lima Mayer, de 36 anos, começou a interessar-se pela decoração. É formada em Pintura
Decorativa pela Fundação Ricardo
Espírito Santo, mas exerce há
vários anos a profissão de decoradora de interiores. Abrandou o ritmo quando nasceu
Maria, de 6 anos, mas regressou
em força logo depois de ter o
segundo filho, José, de 2 anos
e meio. Trabalha na casa onde
vive há um ano e meio, na zona
de São Bento, em Lisboa, e
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todos os tempos livres são
dedicados à família.
Lux – Foi fácil encontrar esta casa
no centro de Lisboa?
Francisca Lima Mayer – O meu
marido viu um anúncio no jornal
e a casa estava à venda há cerca
de um mês. Sempre vivi nesta
zona e sempre gostei muito.
E, por coincidência, a escola dos
meus filhos é na porta ao lado…
Foi uma espécie de amor à
primeira vista.
Lux – Fez muitas alterações?
F.L.M. – Sim. Esta casa tinha umas
boas bases porque era de um
arquitecto conceituado na praça,
o Graça Dias. Fizemos algumas
alterações, como mudar o chão.

A casa era um bocadinho escura
e tentámos tirar mais partido
da luz, sobretudo no jardim, que
tinha muitas árvores e cortámo-las para entrar mais claridade.
Em termos de decoração, tenho
muitas imagens em vinil de que
gosto particularmente.
Lux – Foi a Francisca que fez
a decoração?
F.L.M. – Sim, a decoração é
totalmente minha. Trabalho nesta área há alguns anos. Neste
momento estou a fazer um projecto de decoração para o Duarte
Menezes, um cabeleireiro bastante conceituado da praça.
Lux – Decorar a sua própria
casa é tarefa fácil para uma

decoradora, dado o vasto leque
de opções?
F.L.M. – O mais importante nestas
coisas é a pessoa sentir-se
bem no espaço em que habita.
Eu gosto de misturar o clássico
com o moderno. Não sou muito
minimalista, pelo contrário.
Lux – Tem a tentação de estar
sempre a mudar a sua casa?
F.L.M. – Tenho. Sou um bocadinho
o género de pessoa que se farta
facilmente. Todos temos essa
tendência de querer mudar
e isso também tem muito a ver
com o meu feitio. Desde miúda
que fui habituada a isso. Os
meus pais mudaram cerca de
dez vezes de casa, portanto

“A Maria não foi um bebé muito fácil. Era muito agitada,
não dormia nem de noite nem de dia„

“Assumo
que sou
uma pessoa
muito bairrista.
Gosto de estar
no centro
da cidade„
Depois de tirar o curso
de Pintura Decorativa,
Francisca Lima Mayer
acabou por se dedicar
à decoração, uma paixão
que tinha desde criança.
O seu mais recente
projecto profissional
é a concepção do novo
espaço do cabeleireiro
Duarte Menezes

Francisca Lima Mayer viveu os primeiros sete anos de vida em Madrid. Desde que regressou a Portugal,
optou sempre por morar em bairros típicos de Lisboa

“Pode transformar-se um espaço com pouco dinheiro.
O importante é ter imaginação e alguma criatividade„
isso era uma coisa normal para
mim. Esta é a minha terceira casa
em Lisboa e já vou também na
segunda casa de praia. Quando
estou a ambientar-me a uma casa,
começa tudo outra vez (risos).
Lux – Quando é que começou
a interessar-se por decoração?
F.L.M. – Acho que desde miúda.
Como sempre andei a mudar,
de casa em casa, isso foi desen-

volvendo em mim o bichinho de
querer fazer mais. Tirei o curso de
Pintura Decorativa da Fundação
Ricardo Espírito Santo. Quando
me formei, fiz alguns trabalhos
nessa área, mas as pessoas
começaram a conhecer as minhas
casas, a ver o que eu fazia e a
pedir-me para decorar as casas
delas. As novas gerações já não
são conservadoras, já não fazem
as casas semelhantes às dos pais.

Para além de haver muito mais
oferta, há muito mais informação,
o que faz com que as pessoas
abram os horizontes. Pode transformar-se um espaço com pouco
dinheiro: o importante é ter
imaginação e alguma criatividade para conseguir dar a
volta às coisas.
Lux – Os seus filhos já têm
algum sentido estético?
F.L.M. – A Maria tem imenso jeito.

Com a pouca idade que tem,
já gosta de escolher a roupa
dela e escolhe bem. Às vezes, já
dou com ela a mexer as coisas
do quarto dela. É curioso. O mais
pequenino, como rapaz que
é, é um verdadeiro fura-vidas.
Ela é muito mais subtil e delicada
e ele é meia bola e força. É muito
meigo e carinhoso, mas o lado
estético não tem muito a ver
com ele.

Lux – O seu atelier é em casa
também…
F.L.M. – Sim, sou freelance.
Em 2000 fiz a Casa Decor em
Cascais e, na altura formei uma
empresa, a Floor to Ceiling,
com duas amigas. Depois uma
delas desistiu e continuámos
as duas até 2003, ano em que
nasceu a Maria. A Maria não era
uma criança muito fácil, na fase
inicial. Era muito agitada, não
dormia nem de noite nem de dia.
Era um bebé bastante exigente,
o que, de alguma forma, me
tirou um bocadinho de tempo.
No entanto, continuei a fazer
os meus projectos, embora não
com o mesmo empenho. O Zé
foi uma criança bastante mais

fácil e a partir daí retomei com
mais empenho as coisas.
Lux – Tem tempo para gerir
a vida familiar com a profissional?
F.L.M. – Não é fácil, mas as
mulheres, nesse sentido, têm
de ser um bocadinho elásticas
e conseguir dar a volta à questão.
Ser mãe não é uma profissão.
Hoje em dia a mulher ocupa
um papel completamente
diferente na sociedade e a vida
não nos deixa ficar sentadas
sem fazer nada. Mas sou uma
mãe muito presente e dedicada
aos meus principezinhos. Formamos uma tripla imbatível!
Lux – Diz-se que os rapazes
são mais apegados às mães.
É assim no seu caso?

F.L.M. – Tanto ele como ela
são muito apegados a mim,
embora também tenham uma
relação extraordinária com o pai.
A Maria tem o feitio mais parecido
com o do pai, é uma criança
que gosta de viver em grande
agitação. No domingo à
noite já está a perguntar o que
vai fazer no fim-de-semana
a seguir. O Zé é mais parecido
comigo: gosta muito do seu
espaço e da sua casa. Se vai para
qualquer lado, chega a determinada hora e já está a perguntar quando é que volta para
casa. ■
texto Natália Ribeiro (nribeiro@lux.iol.pt)
fotos Artur Lourenço produção Virginia Revilla
agradecimentos Lavanda e Koh-i-Noor
maquilhagem Carla Pinho

“A Maria é
muito mais
subtil e delicada
e o Zé é meia
bola e força„
“A Maria tem o feitio
mais parecido
com o do pai, gosta
de viver em grande
agitação. O Zé é mais
parecido comigo: gosta
muito do seu espaço
e da sua casa”,
conta a decoradora

Aos 40 anos,
CATHERINE
ZETA-JONES
faz cirurgia
plástica
e muda
totalmente
a expressão
do rosto
A actriz
terá recorrido
a botox e feito
um lifting
para atenuar
as rugas
As diferenças na cara da actriz,
à esquerda durante a recente
gala dos Prémios Tony e, à
direita, em 2005, são bem
visíveis. Os chapéus foram
a forma encontrada por
Zeta-Jones para esconder as
marcas durante a recuperação
considerada uma das mulheres mais bonitas do
mundo, mas, aos 40 anos,
Catherine Zeta-Jones parece
não conviver bem com as primeiras
rugas. A tal ponto que recorreu à ajuda da cirurgia plástica.
As primeiras especulações surgiram há algumas semanas, quando
os chapéus de abas largas, a esconderem por completo o rosto,
mesmo durante a noite, passaram a ser um adereço constante.
Se dúvidas existiam, dissiparam-se durante a gala dos Prémios
Tony, em Nova Iorque, na qual
Catherine Zeta-Jones foi eleita

É

Melhor Actriz de Musical, pela
sua interpretação na peça da
Broadway “A Little Night Music”. Pela primeira vez desde
que surgiram os rumores, a actriz
mostrou publicamente o seu
rosto, deixando bem visíveis os
resultados da cirurgia. Segundo
especialistas entrevistados pela
imprensa norte-americana, as
maçãs do rosto mais proeminentes e os olhos mais abertos e sem
rugas indicam que Zeta-Jones
terá provavelmente recorrido a
injecções de botox e feito um
lifting em torno dos olhos. ■
fotos Getty Images, Gtres on line e Arquivo Lux

EDITE ESTRELA lança dicionário da língua
portuguesa e conta com o entusiasmo da família

“Os meus netos, quando descobrem
uma palavra nova, ficam orgulhosos„

À esquerda,
Filipa Estrela
com o filho,
Francisco, de 6 anos,
e Edite Estrela.
Em cima, Patrícia Estrela
com o marido,
Pedro Cardoso,
e os dois filhos,
Diogo, de 6 anos,
e Vicente, de 4

Em cima, Edite Estrela
com as filhas e os netos.
À direita, Rui Vieira, marido
da autora, com Vicente,
o ‘neto’ mais novo

“Cada vez que
dizia mal uma
palavra, tinha um
corte na mesada„
Patrícia Estrela

“É uma avó babada
que só tem olhos para
os netos„ Filipa Estrela
m parceria com Maria
Almira Soares e Maria José Leitão, Edite
Estrela escreveu “Dicionário de Dúvidas,
Dificuldades e Subtilezas da Língua Portuguesa”, um livro que
ajuda a falar e a escrever bem.
Na apresentação, que decorreu
no Centro Cultural de Belém, a
eurodeputada do PS contou com

E

a presença e o apoio do marido,
Rui Vieira, das filhas e dos netos.
Patrícia, a filha mais velha, conta
à Lux que a mãe sempre a corrigiu na maneira de falar: “Cada
vez que dizia mal uma palavra,
tinha um corte na mesada. Era
uma mãe exigente nas questões
do português, mas não de uma
forma exagerada, isto é, eu e a
minha irmã não tínhamos de ser

as melhores alunas.” Hoje, Patrícia, de 35 anos, e Filipa, de 34,
tentam passar aos filhos os mesmos valores. A avó Edite Estrela,
porém, mostra-se tolerante com
os netos no Português: “São
pequenos, não podemos ser muito
exigentes. Há dias, o Diogo
corrigiu o irmão ao dizer que
as meninas dizem ‘obrigada’ e
os meninos ‘obrigado’. Estão na

fase da descoberta e quando
descobrem uma palavra nova,
ficam muito orgulhosos”, diz.
Edite Estrela adora ser avó: “Gosto muito de brincar com eles
e acho que sou uma avó paciente.
Gosto de jogos e de lhes ler
histórias.” A filha Filipa confirma:
“É uma avó babada que só tem
olhos para os netos.” ■
fotos Ricardo Santos

Jornalista marca presença
no lançamento do livro da amiga
que a apresentou a José Sócrates

FERNANDA CÂNCIO
reaparece em público
após ter feito as pazes
com o primeiro-ministro

Fernanda Câncio apresentou-se no Centro Cultural de Belém
com o seu estilo informal. A jornalista foi felicitar Edite Estrela,
a amiga que a apresentou ao namorado, José Sócrates
uma altura em que se fala
de uma possível reconciliação entre José Sócrates
e Fernanda Câncio, a jornalista,
de 45 anos, foi uma das presenças
mais notadas no Centro Cultural
de Belém, para assistir à apresentação do livro “Dicionário de
Dúvidas, Dificuldades e Subtilezas da Língua Portuguesa”. Uma
das autoras, Edite Estrela, é amiga íntima do primeiro-ministro há
vários anos e terá sido ela quem
o apresentou a Fernanda Câncio. O namoro da jornalista com
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José Sócrates, de 52 anos, terá
começado em 2001 e, de então
para cá, passou por vários altos e
baixos. A última crise ter-se-á instalado em Novembro de 2009, mas,
nas últimas semanas, surgiram
notícias de que o casal se reconciliou e de que o primeiro-ministro
voltou a ser visto junto à casa da
jornalista do Diário de Notícias.
À chegada ao CCB, Fernanda
Câncio tentou evitar os fotógrafos
e recusou-se a prestar declarações aos jornalistas. ■
fotos Ricardo Santos

Festa de abertura do Tamariz junta dezenas
de caras conhecidas no Estoril

“Saio para dançar, porque
não bebo nem fumo„ Rita Pereira
Em baixo, da esquerda para a direita, Paxi Canto Moniz com o filho,
Salvador, e Rita Pereira. Ao lado, Rita Bordalo, Tomás e Maria Vasconcelos,
os filhos mais velhos de Bibá Pitta, e Tiago Caetano

spaço obrigatório nas noites
quentes de Verão, o Tamariz
abriu para mais uma temporada
de muita música e diversão.
Apesar de ter estado uma noite
chuvosa, foram milhares as pessoas
que encheram aquele espaço nocturno,
entre elas, muitas figuras públicas.
Rita Pereira não quis perder a festa,
apesar de não ser muito noctívaga.
“Costumo vir algumas vezes cá. Vinha
com mais frequência quando havia
festas funk, mas este ano acho que
não vai haver. É um espaço bastante
agradável e que fica perto da minha
casa. Não costumo sair muito à noite,
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é muito raro. E sabe melhor quando é
assim. Saio para dançar, porque não bebo
nem fumo. E não aguento ficar muito
tempo em espaços nocturnos fechados,
por causa do fumo. Só fico se a música
valer a pena. O Tamariz vai com certeza estar cheio durante todo o Verão.
É pena estar a chover, mas dizem que
inauguração molhada é abençoada
(risos)”, referiu a actriz à Lux. De frente
Em cima, à direita, João Caldeira,
Sofia Marques, e Cila do Carmo
com o namorado, Manuel Maltez.
Ao lado, André Sousa Bessa, filho de
Judite de Sousa, com Margarida Lopes

“Adoro
o Tamariz.
Tem o mar
e a praia
à frente
e é ao ar
livre.
É óptimo!„
Paxi Canto Moniz

À esquerda, Mia Rose, e, à direita,
Joana Piegas com Henrique
de Carvalho, neto do actor Ruy
de Carvalho. Em baixo, a decoradora
Cristina Jorge de Carvalho

A música da zona
VIP esteve a cargo
do DJ Kastela

para o mar e para a praia, o Tamariz só
abre portas na época balnear, com vários
espaços com diferentes estilos musicais e
para várias faixas etárias. O som da zona
VIP ficou a cargo do DJ Kastela, que pôs os
convidados a dançar até de manhã. “Adoro dançar! Gosto de músicas comerciais
das quais conheça a letra. Assim, posso
dançar e cantar ao mesmo tempo. Não
tenho o hábito de sair à noite, mas quando
as minhas amigas precisam de sair não
me corto e aceito logo o convite”, reconheceu a cantora Mia Rose, que não deixou que a chuva lhe estragasse a noite.
“Assim não está tão cheio e dá para dan-

çar à vontade”, acrescentou, divertida. A
cantora dançou até às três da madrugada
com um animado grupo de amigos. “Não
consigo ficar até de manhã. Tenho muita
energia durante três horas, mas depois
tenho de me ir deitar (risos)”, justificou à saída do Tamariz. Depois de um
Inverno a trabalhar no Jézebel como
relações públicas, Paxi Canto Moniz é
agora, ao lado de Juan Goldin e Francisco Bordalo, uma das anfitriãs do Tamariz.
“Adoro o Tamariz. Tem o mar à frente, a
praia e é ao ar livre. É óptimo!”, assegurou.
Enquanto a relações públicas trabalhava,
o filho mais velho, Salvador, de 16 anos,

divertia-se com os amigos. “Agora é o
meu par (risos). Ele começou a querer sair
no ano passado. Não sai muito porque eu
não deixo, até porque está em altura de
exames. Hoje deve ter recebido um convite
de alguém, porque eu não o convidei
(risos)”, confidenciou, em tom de brincadeira. As saídas nocturnas do filho não
deixam Paxi Canto Moniz angustiada.
“Não sou controladora porque ele conta-me tudo. É um miúdo excepcional,
fantástico. É daqueles miúdos que
nasceram educados”, congratula-se. ■
texto Natália Ribeiro (nribeiro@lux.iol.pt)
fotos Salvador Esteves

CATARINA FURTADO e ALBANO JERÓNIMO deslumbram
no Festival de Televisão de Monte Carlo, ao lado de ALBERTO II

“O príncipe foi muito atencioso e simpático
e confessou gostar muito de Portugal„ Catarina Furtado

Ao lado, Catarina Furtado e Albano Jerónimo na passadeira
vermelha do Grimaldi Forum. “A gala foi boa para o vestido
do Nuno Baltazar brilhar”, brinca a actriz. Em cima,
os actores portugueses com o príncipe Alberto II do Mónaco
oi num romântico vestido
branco cai-cai com folhos,
do estilista Nuno Baltazar,
que Catarina Furtado, ao lado de
Albano Jerónimo, brilhou na passadeira vermelha do 50º Festival
de Televisão de Monte Carlo,
no Grimaldi Forum, no Mónaco,
no passado dia 10. Os dois
actores portugueses foram nomeados para os prémios de Melhor Actriz e Actor, pelo seu desempenho na série da RTP 1
“Cidade Despida”, realizada por Patrícia Sequeira. “Fiquei muito contente e orgulhosa pelo reconhecimento do
enorme trabalho que a série
requereu. É um carimbo de qua-
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lidade para a mesma. Para mim,
teve um significado muito especial e deu-me ainda mais motivação para continuar”, confessa
Catarina Furtado, que na gala
se cruzou com actores de séries
famosas de Hollywood, como
“Perdidos”, “Dexter”, “O Mentalista”, ou ainda Larry Hagman,
o mítico J.R. Ewing de “Dallas”.
No dia anterior, num elegante
conjunto branco e preto de Paul
Smith, Catarina Furtado privou
com o príncipe Alberto II do Mónaco. “Ele foi muito atencioso
e simpático e confessou gostar muito de Portugal”, revela
a apresentadora e actriz. ■
fotos Getty Images e D.R.

Em cima, Bernardo Fleming com Mateus,
de 6 anos, filho do primeiro casamento
de Carlota. À direita, a noiva a entrar
na igreja pela mão do seu avô materno,
Eduardo Salvação Barreto

O casamento de
CARLOTA SALVAÇÃO
BARRETO e BERNARDO
FLEMING na Igreja de São
João da Foz, no Porto

“Estou mesmo
muito feliz. Acho
que é o sonho
de qualquer
mulher„ Carlota
o fim de dois anos
de namoro, Carlota
Salvação Barreto casou-se com Bernardo
Fleming, na Igreja de
São João da Foz, no Porto, no
passado dia 12, sábado, pelas 15
horas. Uma cerimónia que con-
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tou com 190 convidados. “Foi
um casamento muito, muito esperado”, sublinhava a noiva. Este
foi o segundo casamento de
Carlota, delegada de propaganda médica, de 30 anos, que já
tinha sido casada com Migui
Pessanha, de quem tem um

filho, Mateus, de 6 anos. Tal
como da primeira vez, voltou a
optar por ficar com o apelido
do marido. Todavia, este foi o
primeiro casamento de Carlota celebrado pela Igreja, para
o qual, como manda a tradição, se vestiu de noiva. O ves-

tido foi desenhado por ela e
executado pela sua costureira de confiança, Ilda Azevedo.
“Eu desenho, mostro o que
pretendo e a Ilda faz tudo exactamente como eu quero. Confio
completamente nela”, revelou.
Sobre as suas preferências con-

“Gosto imenso da Carlota.
É uma pessoa fantástica,
além de ser uma das mulheres
mais bonitas da cidade do Porto„
Domingas Leite Castro, madrinha
Em cima, os noivos durante a cerimónia e à saída
da igreja. À direita, Catarina Pinho, irmã da noiva,
e Sofia e Pedro Tamagnini com o filho, Mateus
fessou ainda: “Sou muito simples, não gosto nada de coisas
muito pesadas. É o meu dia,
quero estar com os meus amigos e com a minha família, não
quero grande folclore.” No final,
tudo estava tal como Carlota
tinha desejado. “Estou felicís-

sima. Mesmo muito feliz! Acho
que é o sonho de qualquer
mulher. Eu sei que dizer isto
é um cliché, mas é mesmo!”,
repetia, entusiasmada, à Lux.
A noiva chegou à igreja num
Rolls-Royce vintage dourado,
acompanhada pelo avô materno.

Em cima, a tenda onde decorreu o copo d’água.
À direita, Bernardo Durão e Cristina Ferreira. Em baixo,
os noivos com a mãe de Bernardo, Ana Maria Fleming

“O Bernardo
é o filho do
meio,
já está tudo
arrumado.
Gosto imenso
da Carlota,
é mais uma
filha que eu
arranjei„
Ana Maria Fleming,
mãe de Bernardo

Bernardo Fleming, empresário,
de 34 anos, também não escondia a sua felicidade. “Senti uma emoção muito grande.
Fiquei um bocado nervoso, mas
foi uma sensação única, que vou
recordar para sempre”, revelava sem reservas. “A Carlota está
linda de morrer... E já está!
A parte difícil já passou, agora é a festa!”, congratulava-se ainda, depois de ultrapassada a ansiedade inicial.
A noiva teve quatro madrinhas
e o noivo igual número de padrinhos. Do lado de Carlota, as
eleitas foram as amigas Magda
Fernandes e Domingas Leite Castro, a irmã Catarina e a cunhada
Inês. Bernardo escolheu a irmã
Sofia, o primo Tiago e os ami-

Em cima, os noivos com o padrasto e a mãe de Carlota, Rui Moreira
de Sá e Eileen Barreto. Ao lado, Luísa e Diogo Paiva Brandão,
e Domingas Leite Castro e Vítor Ferreira com o filho, Afonso

“O Mateus anda feliz, está integrado
na família do Bernardo. São todos
fantásticos. A minha filha está bem
entregue„ Eileen Barreto, mãe de Carlota
gos Carlos Agrelos e Bernardo
Durão. “Temos montes de amigos,
deviam ser 10 de cada lado, mas
estes foram mesmo escolhidos
a dedo”, esclareceu a noiva.
Mateus, o filho de Carlota,
que levou as alianças, também
estava radiante. “Está felicís-

simo. Eu não sei como é que
ele interpretou isto, mas viu-me
entrar, com o véu e este vestido,
e disse: ‘A minha mãe agora é
rainha.’ E eu achei muita piada”,
confessou Carlota. Segundo
Bernardo, Mateus “já faz
parte do clã”, o que não

À esquerda, Sascha
Stüve e Mia Teotónio
Pereira, e Paulo Silva
com Gisela Borges.
Em baixo, cada mesa
era identificada com
o cartaz de um filme,
com uma fotomontagem
da cara dos noivos

O copo d’água
teve lugar na
Quinta do Castelo
da Granja, em
Águas Santas,
na Maia
impede os noivos de quererem ter filhos muito em
b re v e . “ G o s t a v a d e t e r
outro filho, para já. Somos
muito unidos, com um grande
sentimento de família, pelo que
faz sentido”, defende Carlota.
“Sim, quero ser pai a muito
curto prazo. Mudámo-nos agora
para uma casa grande, já a pensar nisso”, acrescentou Bernardo. O copo d’água teve lugar
na Quinta do Castelo da Granja,
em Águas Santas, na Maia. Cada
grupo estava identificado com
o cartaz de um filme que indicava a mesa respectiva. O destino da lua-de-mel era uma
surpresa de Bernardo, mas a Lux
apurou que terá como destino
alguns pontos do Oriente. ■
texto Rodrigo Ferreira fotos Cristina Pinto e Pinto

saúde
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“As mais recentes pesquisas mostram que os sumos
de fruta e de vegetais podem reduzir em 76% o risco
de desenvolver a doença de Alzheimer„
SUMOS DE FRUTA E VEGETAIS COMBATEM ALZHEIMER

por Humberto Barbosa
Especialista em Nutrição
e Longevidade
Fundador da Clínica do Tempo
Parede – Lisboa – Porto

Tel. 21 4588500
www.clinicadotempo.pt

Sabe normalmente bem beber sumos de fruta natural, mas ainda sabe melhor quando o tempo
começa a aquecer. E ainda bem, porque além de todos os benefícios que trazem para a saúde,
com a sua concentração de vitaminas, as mais recentes pesquisas mostram que os sumos de fruta
e de vegetais podem reduzir em 76% o risco de desenvolver a doença de Alzheimer.
Os resultados são de uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina Vanderbilt, nos Estados
Unidos, que envolveu quase duas mil pessoas ao longo de 10 anos. As pessoas que beberam
sumos de fruta e de vegetais mais de três vezes por semana reduziram o risco de Alzheimer em
76%, contra aquelas que não beberam sumos mais do que uma vez por semana.
Segundo os investigadores de Seattle, os responsáveis por este benefício são os polifenóis,
encontrados em grande quantidade na fruta e nos legumes, e que podem interromper o processo
de acumulação de uma proteína no cérebro, a proteína beta-amilóide, que se acredita estar
associada à doença de Alzheimer. Estes fitoquímicos são antioxidantes e podem fornecer
protecção contra a doença, neutralizando os efeitos dos radicais livres.
Esta é uma excelente notícia para as mais de 13 milhões de pessoas afectadas actualmente pela
doença de Alzheimer, a forma de demência mais comum. A investigação aponta no sentido de os
sumos naturais diminuírem a probabilidade de desenvolver a doença, mas tem uma limitação,
porque não há informação sobre tipos específicos dos sumos de vegetais mais indicados para o efeito.
Idealmente, dever-se-á utilizar diversos tipos de legumes, como a beterraba, o aipo, o pepino
e a alface, entre outros, que dão bebidas muito agradáveis, principalmente quando misturados
com fruta de travo doce, como a maçã.
Outro facto interessante é referir-se que é o sumo da fruta que faz a diferença, e não a fruta comida
inteira, porque quando é feito o sumo tudo é aproveitado, desde a casca às sementes, tornando a
bebida mais rica em antioxidantes. Neste estudo conclui-se que o consumo de um copo de sumo,
pelo menos, três vezes por semana significa quatro vezes menos risco de desenvolver Alzheimer,
como defende o investigador Qi Dai, responsável pela investigação. Se o sumo de vegetais ou fruta
for ingerido apenas uma ou duas vezes por semana, só há uma diminuição de 16% no risco de
desenvolver a doença.
Claro que a situação ideal é fazer os sumos em casa e bebê-los de imediato, mas os sumos
naturais comprados já feitos também apresentam benefícios, desde que sejam mesmo
naturais e sejam 100% sumo de fruta. Por outro lado, o tipo de fruta usado parece não ser o mais
importante nesta questão, sendo possível escolher a fruta que mais nos agrada.
No entanto, como em todos os estudos ainda em fase de investigação, é preciso encarar esta
investigação com precaução, pois é necessário haver mais pesquisa que fundamente estas conclusões.
E é importante referir que este estudo foi efectuado apenas com a cerca de duas mil pessoas e foi
confinado a um grupo populacional particular, constituído por nipo-americanos, sendo necessária
mais pesquisa para validar a investigação.
Seja como for que se encare, mesmo se pensarmos apenas em termos alimentares e nutricionais,
consumir muita fruta e vegetais só traz benefícios à saúde. Se acrescentarmos a isto os novos
estudos feitos pelo Centro de Neurobiologia Celular, nos Estados Unidos, que referem que o sumo
de maçã pode realmente prevenir a demência e a senilidade, temos a prova de que a voz do povo lá
tem a sua razão e de que vale a pena seguir o ditado que diz: “uma maçã por dia mantém o médico
longe”. Neste caso, trata-se de dois copos de sumo de maçã por dia. Os estudos de laboratório
demonstraram que beber sumo de maçã ajudou ratinhos de laboratório a terem melhores prestações
em testes de labirinto do que os ratinhos que não consumiram este sumo. Os ratinhos consumiram
o equivalente a dois copos de sumo de maçã por dia durante um mês, o que levou a uma menor produção
de um pequeno fragmento de proteína chamado beta-amilóide, responsável pela formação de “placas senis”, normalmente encontradas no cérebro de indivíduos que sofrem da doença de Alzheimer.
Nada como aproveitar o bom tempo para saborear bons sumos de fruta e vegetais, e tornar-se
ainda mais saudável.

citações
em Oeiras. O Rock in Rio, por outro lado, de vez
em quando não tem rock, e na maior parte das vezes
não é no Rio. Recentemente surgiu o PEC, Programa
de Estabilidade e Crescimento, que não
tem proporcionado estabilidade nem estimulado
o crescimento”

“A minha maior loucura foi casar. Duas vezes”
Fátima Lopes, estilista, in Correio da Manhã

“Há, em Portugal, quem ganhe a lotaria todos
os meses até ao fim da vida”
Fernando Madrinha, sobre todos aqueles que acumulam pensões, in Expresso

Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Os golos são como o ketchup, quando aparecem
vêm todos de uma vez”

“Manuel Alegre não
tem perfil para ser
Presidente da República.
Nos momentos
de perigo, hesita
e é capaz de tomar
decisões pouco dignas”

Cristiano Ronaldo in A Bola

“Se a nossa esperança
de vida é hoje 20 anos
mais elevada do que
em 1950, se os custos
de saúde multiplicaram
por dez, se cada vez estamos
dispostos a trabalhar
menos anos e se deixámos
de fazer filhos, quem e como
poderá sustentar isto?”

Edmundo Pedro, ex-dirigente do PS
e fundador do partido, in Sábado

“Portugal voltou a ser
um país bom para se
fugir daqui para fora”

Miguel Sousa Tavares in Expresso

João Paulo Guerra, jornalista, in Diário Económico

“No Reino Unido,
o Governo quer informar
os contribuintes de todas
as despesas, para que
os eleitores avaliem se
se está mesmo a poupar.
Em Portugal, os deputados
querem manter as viagens
em classe executiva”

“O meu grande
objectivo de carreira
é afirmar-me como
um apresentador
de classe A da RTP
e não um apresentador
de segunda divisão”
Francisco Mendes in Notícias TV

Editorial in Sábado

“O Nuno Graciano está cheio
de si próprio e esvazia
as pouco cheias colegas –
Carla Matadinho, que não
apresenta nem sai de cima,
e Iva Lamarão, tão trapalhona
como o nome que Deus...
ou os pais lhe deram”
Teresa Guilherme, sobre o programa
da SIC “Mesmo a Tempo”, in Notícias TV

“José Sócrates e Pedro
Passos Coelho são na realidade
o Dupond e Dupont
da política portuguesa.
Mas, como em tudo na vida,
é sempre preferível o original
a cópias manhosas”

“Ganho 800 euros por mês. Às
vezes, com o subsídio de refeição,
vai aos 800 e pouco. Esse é o
salário de um operário metalúrgico
qualificado. (...) Recebo o que
receberia na fábrica„

António Ribeiro Ferreira in Correio da Manhã

“É evidente que ainda
não me sinto bem
pago, como são,
por exemplo,
uma Britney Spears
ou uma Lady Gaga.
Mas também elas já foram
mal pagas um dia”
José Castelo Branco, sobre os seus espectáculos
nos Estados Unidos, in Correio da Manhã

“Veja-se a pressa de dirigentes
partidários de propor cortes
nos salários dos políticos
e o seu ‘esquecimento’
de verbas muito mais
vultuosas, destinadas
a subsidiar os partidos,
Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, in i
as campanhas eleitorais,
os gabinetes parlamentares. (...)
E porque não extinguir os governos civis?”
Pacheco Pereira in Sábado

“Será um peso e remorso muito grande com
que os juízes terão de viver, se me condenarem,
quando se provar que foi um erro judiciário”
Carlos Cruz in Expresso

“Vivemos em tempos estranhos. O Rally Paris-Dakar, primeiro,
deixou de começar em Paris, e agora já não acaba em Dakar.
Outro caso é o do Estoril Open, que costuma decorrer

“Esta lei do casamento gay constitui
o mais recente passo de uma vasta campanha
de promoção do erotismo, promiscuidade e depravação.
Por trás de leis como o aborto, divórcio,
procriação artificial, educação sexual e outras
está o totalitarismo do orgasmo”
João César das Neves in Diário de Notícias

paulo coelho
“Então Deus respondeu [a Noé]:

Rui Moreno

(...) Tu e os teus descendentes estarão sempre a
reconstruir um mundo que veio do nada – e desta
maneira dividiremos o trabalho e as consequências.
Agora somos todos responsáveis„
HISTÓRIAS SOBRE AS HISTÓRIAS DA BÍBLIA
A OUTRA MULHER
Eva passeava pelo Jardim do Éden, quando a serpente lhe ofereceu a maçã. Eva, muito bem
instruída por Deus, recusou.
“Coma esta maçã”, insistiu a serpente, “porque você precisa de ficar mais bela para o seu
homem.”
“Não preciso. Ele não tem outra mulher além de mim.”
A serpente riu-se: “Claro que tem.”
E como Eva não acreditava, levou-a até um poço.
“Ela está dentro desta caverna; Adão escondeu-a ali.”
Eva debruçou-se e viu, reflectida na água, uma linda mulher. Na mesma hora, sem titubear,
comeu a maçã que a serpente lhe oferecia.
DEPOIS DO DILÚVIO
No final dos quarenta dias de dilúvio, Noé saiu da arca. Desceu, cheio de esperança,
mas o que encontrou do lado de fora foi apenas a destruição e a morte.
Noé reclamou:
“Deus Todo Poderoso, se Tu conhecias o futuro, porque é que criaste o homem? Só para teres
o prazer de o castigar?”
Um perfume triplo subiu até aos céus: o incenso, o perfume das lágrimas de Noé e o aroma
das suas acções. Então Deus respondeu:
“As preces de um homem justo são sempre ouvidas. Vou dizer-te por que fiz isto: para que
entendesses a tua obra. Tu e os teus descendentes estarão sempre a reconstruir um mundo
que veio do nada – e desta maneira dividiremos o trabalho e as consequências. Agora somos
todos responsáveis.”
NA BUSCA DA VERDADE
O demónio conversava com os seus amigos, quando notaram um homem que se baixava
para pegar algo no chão.
– Ele encontrou um pedaço da Verdade – disse o demónio.
Os amigos ficaram preocupadíssimos. Um pedaço da Verdade poderia salvar a alma daquele
homem – e seria menos um no Inferno. Mas o demónio continuava imperturbável, a olhar para
a paisagem.
– Não se preocupem. Sabem o que ele fará com este pedaço? Como sempre, vai criar uma nova
seita. E conseguirá afastar mais pessoas da Verdade total.

www.paulocoelhoblog.com

NA ESTRADA DE DAMASCO
Um peregrino caminhava pela estrada de Damasco, quando um homem a cavalo passou por
ele e quase o atropelou. Assustado, percebeu que o cavaleiro tinha a expressão malvada e as
mãos cheias de sangue.
Minutos depois, um outro cavaleiro aproximou-se a todo o galope; o peregrino pôde reconhecer
Paulo de Tarso, cidadão romano, apóstolo de um movimento religioso chamado Cristianismo.
– Você viu um cavaleiro por aqui? – perguntou Paulo de Tarso. – É um malfeitor. Preciso
de o alcançar.
– Para quê? Para o entregar à justiça?
– Não. Para lhe ensinar o caminho.

MESTRE DAVID RIBEIRO TELLES homenageado
no XXII Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano

“Na nossa família é assim, se é um momento
especial para um, estão todos presentes„ João Ribeiro Telles

dia de encerramento do XXII Festival
Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, que decorreu
no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, terminou, este
ano, de uma forma singular
e muito especial. Figura de
referência no toureio em Portugal, aos 82 anos, o Mestre
David Ribeiro Telles foi a figura escolhida pela Associação
Portuguesa de Criadores do
Cavalo Puro Sangue Lusitano
para uma sentida e emocionada homenagem. A distinção deveu-se à utilização e à
divulgação do cavalo lusitano
durante toda a sua longa carreira, o que permitiu promover a raça ao mais alto nível.
Além de muitos amigos e afi-

O
Em cima, Assunção e João Ribeiro
Telles, e David Ribeiro Telles
com Sofia Ribeiro Telles, Manuel
Ribeiro Telles Bastos e Isabel Ribeiro
Telles. Ao lado, João Ribeiro Telles Jr.
e António Ribeiro Telles

cionados das corridas, nesta noi- Em cima, Leonor Vanzeller e João Pedro Campos Henriques, Manuel Campilho, que entregou o medalhão
te tão especial o Mestre contou a David Ribeiro Telles, Sofia e Duarte Nobre Guedes, e Diana Polignac de Barros e Miguel Horta e Costa.
ainda com a presença de toda
Em baixo, Isabel Bastos e João Bravo, e Isabel de Palmela a cumprimentar o homenageado
a sua família, que não escondeu o orgulho por assistira mais uma homenagem a
alguém que considera tão
João Ribeiro Telles
especial e que tanto fez pela arte
de tourear em Portugal: “Ficámos todos muito contentes
com esta homenagem. É o reconhecimento de uma vida
ligada ao cavalo, por isso o meu
pai também não poderia ter ficado mais feliz”, confirmou à Lux
João Ribeiro Telles. Para assinalar
o momento, Manuel Campilho,
presidente da direcção da associação, ofereceu ao patriarca David Ribeiro Telles um medalhão
comemorativo do APSL. ■

“É o reconhecimento de uma vida ligada ao cavalo.
O meu pai não poderia ter ficado mais feliz„

texto Helena Pestana (hpestana@lux.iol.pt)
fotos Salvador Esteves

Depois da operação,
ANTÓNIO FEIO
prepara-se para iniciar
um novo tratamento
de quimioterapia,
desta feita em Lisboa

“O cabelo já me
está a crescer,
o que é bom
para o visual„
lgumas semanas depois de ter sido
operado em Madrid, António Feio
tenta retomar a sua vida em Lisboa
de forma normal, mas reconhece que a
recuperação da laparoscopia que fez na
capital espanhola foi um tanto ou quanto
morosa. “Foi um bocado complicada.
Afinal, fui submetido a uma operação.
Mas está tudo bem. Actualmente estou a fazer uns exames novos, cá em
Lisboa, e estamos a preparar uma nova
etapa de tratamento com umas quimios
que já existem cá”, adianta à Lux. Sempre bem-disposto e com um sentido de
humor cada vez mais apurado, António
Feio não se deixa abater nesta luta que
trava incessantemente contra o cancro. Até
brinca com o facto de já lhe estar a crescer
novamente o cabelo: “Como parei de fazer
quimio, o cabelo já me está a crescer. O que
é bom, quanto mais não seja pela diferença
no visual. E assim também já não apanho
tanto frio.” Entretanto, o actor retomou
alguns tratamentos que havia começado há
vários meses, no ramo da medicina quântica.
“Faço questão de os fazer regularmente e
só os deixei na fase em que estava a trabalhar
no Porto. Faço-os por iniciativa própria,
porque noto que há algumas técnicas que
ajudam à minha recuperação e me fazem
sentir bem”, explica. ■
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A aproveitar ao máximo cada momento
com o neto – Dinis, que já fez 1 mês –,
António Feio tem-se dividido entre
o benjamim da família e os exames
que realiza em Lisboa. Agora avizinha-se
uma nova etapa do tratamento

Depois do adeus ao
Mundial e das polémicas
declarações à chegada
a Lisboa, onde o
esperava a namorada,
DANIELA MARTINS,
NANI pede desculpa

“Lamento o
embaraço que,
inconscientemente,
provoquei„

Em cima, Nani à chegada ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, no dia 13, onde, além de uma multidão
de fotógrafos e jornalistas, o esperava, sem esconder a tristeza, a namorada, Daniela Martins
epois do choque
da notícia da lesão
de Nani, que afastou o jogador da
Selecção do Mundial 2010, na África do Sul,
o avançado do Manchester United relata como reagiu ao azar
que lhe bateu à porta: “Não
há palavras que descrevam o
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que senti naquele momento.
E menos palavras para explicar
o que senti no momento em
que me vi fora do Mundial. Foi
um pesadelo que nunca pensei
viver”, confessa Nani no site da
Gestifute Media. Após um lance
acrobático durante um treino da
Selecção, o jogador magoou-se
na clavícula e foi obrigado a dei-

xar a África do Sul. Porém, foi à
chegada ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, no dia 13, onde
o esperava a namorada, Daniela Martins, que o internacional
português proferiu algumas
declarações polémicas. Na altura,
Nani, longe da simpatia habitual
e num tom amargurado, afirmou
que numa semana estaria bom,

o que depressa gerou um mal-estar à volta da Selecção e do
seleccionador nacional. Dias
depois, através do site da Gestifute Media, aquele em quem
os portugueses depositavam
grandes esperanças pediu desculpa e redimiu-se. “Não me expliquei bem quando disse que
estaria bom numa semana (...)

Em cima, já no carro, um BMW M6 V10, Daniela conforta o namorado,
que só pensa em esquecer este pesadelo e recuperar depressa
para estar apto para a próxima época no Manchester United

Acompanhado pela namorada,
Nani partiu ao volante de um BMW M6,
que custa mais de €150.000

e, por isso, lamento o embaraço
que, inconscientemente, acabei
por provocar. Com o aglomerado de jornalistas e com o cansaço inerente à viagem que tinha
acabado de fazer, dei respostas
sempre muito curtas e nessa, em
particular, devia, realmente, ter-me explicado melhor: penso que
estarei bom numa semana, mas
para fazer a minha vida normal
do dia-a-dia, não para competir”,
justifica. A verdade é que a lesão

de Nani provocou uma série de
interpretações dúbias – chegou
mesmo a haver rumores de que o
jogador poderia estar relacionado
com um caso de dopping, situação que a Federação Portuguesa
de Futebol já desmentiu categoricamente – e, após as infelizes
declarações de Nani, a situação
ganhou contornos mais complicados. Na esperança de resolver
de vez este mal-entendido, o jogador decidiu explicar-se e pôr

os pontos nos ‘is’: “Quando um
jogador se sente minimamente
melhor, seja de que lesão for, acha
sempre que já está bom, mesmo
não estando, porque a ansiedade
de recuperar depressa e de voltar a jogar é muita. A lesão está
lá, na clavícula, por isso tive de
deixar a Selecção, mas como
me sinto melhor, na minha cabeça acho que já não se passa
nada”, acrescenta, relembrando que a lesão não o impede de

levar uma vida normal, mas sim
de competir. Aos 23 anos e
depois deste enorme desgosto, Nani só pensa em recuperar
o mais depressa possível para
voltar em grande ao Manchester
United e à Selecção. Para isso,
conta com o apoio da namorada, Daniela Martins, que até já
tinha planos para viajar para a
África do Sul. ■
texto Evelise Moutinho (emoutinho@lux.iol.pt)
fotos Tiago Frazão

DANIELA RUAH
nomeada para
os Teen Choice
Awards 2010
na categoria
de Melhor Actriz
em Série de Acção

“É fantástico
estar
nomeada. Isto
é a cereja no
topo do bolo„
aniela Ruah tem apenas 26 anos,
mas o seu talento tem dado nas
vistas além-fronteiras. Exemplo disso
é a nomeação da actriz para os Teen Choice
Awards 2010, um evento transmitido pelo
canal FOX e que homenageia o que de melhor se faz no mundo da música, das séries
televisivas, dos filmes e do desporto. “Não
estava nada à espera de ser nomeada, até
porque nem sabia que isto se processava
agora. Quando a minha agente me ligou
a contar, foi uma surpresa muito grande”,
conta a actriz. Nomeada na categoria de
Melhor Actriz em Série de Acção, pelo
papel que desempenha em “Investigação Criminal: Los Angeles”, Daniela Ruah
admite que é uma emoção enorme estar
nomeada para um prémio internacional.
“Tenho uma visão mais pequena de mim
própria, pelo que perceber que as pessoas reconhecem o meu trabalho é muito bom. Aliás, é fantástico estar nomeada
internacionalmente. Depois de ter ganho
um Globo de Ouro, isto é, sem dúvida, a
cereja no topo do bolo”, remata. ■

D

foto Gtres on line

Depois de ter ganho um Globo
de Ouro, Daniela Ruah, de 26 anos,
reconhece que esta nomeação
para os Teen Choice Awards
é “a cereja no topo do bolo”

MARGARIDA MARINHO
orgulhosa da sua filha,
CARLOTA, que já anda
Durante os passeios que faz com frequência,
a actriz mostra ter uma relação
muito carinhosa com a filha

As brincadeiras de Margarida Marinho com a filha, de 1 ano e meio, são uma
constante durante os passeios que a actriz faz sempre que está livre.
É notória a ternura que existe entre a protagonista de “Meu Amor” e Carlota
poucas semanas do fim das
gravações da telenovela “Meu
Amor”, da TVI, Margarida Marinho mantém um ritmo de trabalho muito intenso, mas nada a faz
descurar o seu papel de mãe. Desde que se
separou do arquitecto Ricardo Zúquete, com
quem esteve casada seis anos, a actriz deixou
de poder contar com a ajuda diária do pai de
Carlota, a qual completou 18 meses no dia
15 de Junho. Embora nem sempre seja fácil
conciliar as gravações com as obrigações de
mãe, a verdade é que Margarida Marinho
consegue gerir bem o seu tempo. Longe
do estúdio, onde veste a pele da protagonista Helena, Margarida Marinho dedica-se
cem por cento à filha e é frequente vê-las
a passear. Carlota, que já anda muito bem,
prefere acompanhar a mãe a pé, em vez
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de ir sentada no carrinho. Independente,
mas sem nunca perder a mãe de vista,
a criança delicia-se a caminhar sozinha e
a explorar o mundo que a rodeia. Ao mesmo
tempo, Margarida Marinho, sempre atenta
e carinhosa, desfruta de cada minuto ao
lado da filha, que nasceu quinze anos depois
de a actriz ter sido mãe pela primeira vez,
de Manuel, hoje com 17 anos, fruto da sua
relação com o realizador João Canijo.
Apesar de ter passado momentos difíceis
logo após a separação de Ricardo Zúquete,
no início deste ano, Margarida Marinho
deu a volta por cima. Novamente solteira, a
actriz decidiu cuidar de si, tanto a nível
físico como emocional, e nos últimos tempos
tem-se mostrado mais serena e confiante,
o que se reflecte na sua imagem. ■
texto Nair Coelho (ncoelho@lux.iol.pt) fotos D.R.

Margarida Marinho
demonstra ser
uma mãe muito
dedicada e atenta
Assim que terminarem
as gravações
de “Meu Amor”,
a actriz vai de férias
com os filhos, Carlota
e Manuel, de 17 anos

antena lux
Marisa Cruz
e Cláudia Jacques
Depois de obras de remodelação
que duraram cerca de um ano,
o clube Indústria, no Porto – agora
propriedade do DJ Vibe e de
Merche Romero –, voltou a abrir,
numa noite cheia de glamour.
Na festa de inauguração,
tanto Marisa Cruz como
Cláudia Jacques chamaram
a atenção pelo estilo sedutor.
Ambas optaram por peças
pretas transparentes, mas,
enquanto a apresentadora
do “Euromilhões” escolheu um top
que usou com calças e casaco,
a relações públicas usou um
vestido curto assimétrico. Esta é,
aliás, uma das grandes tendências
das colecções de Verão deste ano,
e predominaram nas semanas
da moda de Nova Iorque,
Paris e São Paulo.

Álvaro C. Pereira

SEDUTORAS
NA REABERTURA
DO INDÚSTRIA

Princesas Beatrice
e Eugenie

José
Carlos
Pereira

PODEM PERDER PROTECÇÃO POLICIAL
Em nome da poupança, as princesas Beatrice,
de 21 anos, e Eugenie, de 20, poderão perder
o direito a guarda-costas. As filhas do príncipe
André e de Sarah Ferguson têm protecção
policial 24 horas por dia, um direito devido
ao seu estatuto real, mas que custa aos
contribuintes britânicos 600 mil euros por ano.
Situação que alguns políticos querem alterar,
devido à crise financeira que afecta a Europa.

REMETE-SE
AO
SILÊNCIO

Reuters

Salvador Esteves

Desde que
rebentou
a polémica
em torno de
José Carlos
Pereira e da
sua postura
alegadamente pouco profissional
nas gravações da telenovela da TVI, que
o actor evitava aparecer em público.
Mas resolveu fazê-lo, agora, numa festa
do Grupo SolMelia. Porém, o actor
remete-se ao silêncio. “Tenho
instruções do meu advogado para
não falar sobre nada do que tem saído
na imprensa, mas no momento certo
falarei”, explica. Uma justificação que
o impede de comentar as acusações
que dão conta de consecutivos atrasos
e faltas às gravações.

Bianca
Castanho e
Bárbara Paz
Dois meses depois, Bárbara Paz
volta a Portugal.
Com ela veio Bianca Castanho,
que esteve pela primeira vez
em Lisboa. As duas actrizes
brasileiras são madrinhas
da causa Dentista do Bem,
um projecto que nasceu
no Brasil em 2002, e através do
qual cerca de sete mil dentistas
voluntários tratam da saúde
oral de adolescentes entre
os 12 e os 17 anos. Portugal é o
primeiro país europeu a aderir,
em parceria com a Fundação
EDP. Entre nós, o projecto já
seleccionou, junto das escolas,
109 jovens para tratamento.
Bárbara Paz e Bianca Castanho
estiveram na apresentação
da iniciativa que decorreu
no Museu da Electricidade.

João Cabral

EM PORTUGAL
A APOIAR O PROJECTO
DENTISTA DO BEM

Halle Berry e Gabriel Aubry
SEPARADOS, MAS JUNTOS EM NOME DA FILHA

Arquivo Lux

Dois meses depois da separação, Halle Berry, de 43 anos, e Gabriel Aubry, de 34, voltam
a juntar-se. O casal esteve na Disneyland com a filha, Nahla Ariela, de 2 anos, e mostrou-se
muito feliz. Nos últimos dias surgiram notícias de uma possível reconciliação, mas a revista
People garante que se trata apenas de uma trégua entre a actriz e o modelo, em nome da
estabilidade emocional da filha, isto depois de ter falhado o acordo sobre a sua custódia.
Por outro lado, a revista National Enquirer, citando uma fonte próxima de Halle Berry, diz que
esta aproximação é mesmo uma segunda oportunidade à relação, que começou em 2005.

KEVIN e JONATHAN
SAMPAIO conquistam
os corações
de MARTA LEITE CASTRO
e ANA RITA CLARA
Os gémeos, manequins,
têm apenas 23 anos,
mas apaixonaram-se pelas
apresentadoras, ambas de 31
Os gémeos foram vistos em clima de romance
com as duas apresentadoras na noite lisboeta, trocando
beijos e carícias, em inequívoco clima de paixão

pesar de serem dois
dos homens mais cobiçados de Portugal, nunca lhes foram conhecidas muitas
namoradas. Até agora, Kevin
e Jonathan Sampaio pareciam
viver para o trabalho. Dedicação
que, apesar da tenra idade, já lhes

A

grangeou um grande reconhecimento profissional no mundo da
moda, tanto nacional como internacionalmente. As viagens pelo
mundo fazem parte da vida dos
gémeos, de 23 anos, mas parece
ter sido em Portugal que ambos
encontraram a paixão. Ao que

tudo indica, Kevin rendeu-se
aos encantos de Ana Rita Clara,
a apresentadora da SIC Mulher,
de 31 anos, que esbanja simpatia e sensualidade por onde
passa. Já Jonathan não conseguiu resistir a Marta Leite
Castro, apresentadora da RTP,

também de 31 anos. Os dois
casais foram vistos na noite
lisboeta a trocarem beijos e carícias. Apaixonados, passearam
pela capital de mão dada e nunca se mostraram incomodados
com os olhares mais curiosos. ■
fotos Arquivo Lux

Refeita do fim
da relação com
Paulo Ferreira,
ALEXANDRA
LENCASTRE
volta a sorrir

“Tenho
vontade de
viver outro
grande
amor,
mas isso
não quer
dizer que
já esteja
preparada„
tristeza já não faz
parte do presente de
Alexandra Lencastre.
A diva da televisão
portuguesa voltou a
sorrir, refeita que está do doloroso
fim da relação com Paulo Ferreira.
“Agora ando com vontade de rir, o
que é bom sinal. Vamo-nos libertando das coisas más e agarrando
as coisas boas que nos rodeiam,
os novos projectos... Temos de ir
para a frente e as minhas filhas são
sempre um motor e uma prioridade. Elas impõem-se de uma
maneira maravilhosa”, explicou
aos jornalistas durante a abertura do terrace do SushiFashion by
Seat Ibiza, em Cascais. Garante ainda que o empresário faz
parte do passado e que agora quer
é olhar para a frente. Mas ainda
é cedo para voltar a amar. “Há
pessoas que têm a sorte de viverem os seus desgostos na intimida-
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Quase a terminar as gravações da telenovela “Meu Amor”, Alexandra Lencastre
só vai tirar umas mini-férias com as filhas, Margarida e Catarina. Em Julho começam
os ensaios para a peça que marca o seu regresso ao teatro, após dez anos de interregno

de, mas nós temos de pagar esta
factura. Se somos públicos para,
às vezes, ganhar a melhor mesa
do restaurante, também temos
de pagar esta factura de falarem
de nós de uma maneira menos
verdadeira. Na altura em que disse
que o amava e que ainda acreditava numa reconciliação, era verdade. Agora já não. Tenho o coração muito sossegado, tenho uma
idade que já permite isso. Com
certeza que tenho vontade de
viver outro grande amor, o que não
quer dizer que já esteja preparada
para isso. Com a idade as coisas
vão-se transformando. Quando
temos expectativas numa relação
e as coisas não correm bem, o
período de luto é cada vez maior.
As coisas já são pesadas de outra
forma e não se avança para outra
relação assim, como se avança aos
20 ou aos 30 anos”, reconhece.
Mais magra e elegante, diz que
isso é reflexo da serenidade que
vive, e assume, sem rodeios, que
não gostava de imagem que tinha
há alguns meses, quando a entrada
da pré-menopausa lhe trouxe também um súbito aumento de peso.
“Houve uma altura em que estava um bocadinho infeliz e desencantada até. Sou baixinha e nunca me tinha visto assim a não ser
quando estive grávida. Não me
reconhecia. Andava e sentava-me de uma maneira diferente.
Tenho tido algum cuidado, mas
tenho recusado várias ofertas de
spas para fazer tratamentos, porque não tenho tido tempo. Mas
quando estamos mais calmas,
isso reflecte-se no aspecto físico.
É uma questão de sobrevivência.
Temos mesmo de dar a volta por
cima. Parar é morrer!” Prestes a
terminar as gravações da telenovela “Meu Amor”, Alexandra Lencastre tem seguido atentamente
a prestação da Selecção Nacional no Campeonato do Mundo

da África do Sul. Não conseguiu
ver o primeiro jogo de Portugal,
contra a Costa do Marfim, mas
sofreu à distância, ainda que assuma ser uma leiga em matéria
de futebol. “Soube o resultado e
é óbvio que não fiquei contente.
Espero que não desmoralizem
porque é a pior coisa que pode
acontecer. Mas não percebo nada
de futebol. Sou capaz de confundir um livre com um penálti (risos).
A minha relação com o futebol é
completamente emocional. Digo
muitos palavrões quando estou
a ver um jogo. Grito muito e não
consigo estar sentada! Não altero
nada na minha vida por causa de
um jogo de futebol, mas gosto
de saber os resultados e fico ansiosa. É um desporto muito emocionante, principalmente em estádios, onde a adrenalina colectiva
é impressionante. Quem nos dera
a nós, actores, enchermos teatros
como se enchem os estádios de
futebol”, lamenta. Apesar de ser
benfiquista, elege Liedson como
o seu jogador português favorito.
“Consegue estar sempre no sítio
certo à hora certa e tem ar de ser
humilde. Tem um discurso correctíssimo dentro e fora de campo, e
passa também a imagem de ser
um óptimo pai e de a família ter
muita importância para ele. É o
mais surpreendente da Selecção.”
Quanto ao trabalho do seleccionador, Carlos Queiroz, diz não ter ainda
uma opinião formada, e também
não embarca na euforia à volta de
Cristiano Ronaldo. “Ele é muito bom
jogador, mas não é Deus como se
diz. Isso é um disparate! Fisicamente, é bem-feitinho, tem um corpo
bonito, mas eu não acho nenhum
dos jogadores da Selecção bonito. Não consigo olhar para eles
como homens, mas como miúdos,”
avalia, com humor. ■
texto Natália Ribeiro (nribeiro@lux.iol.pt)
fotos Tiago Frazão

Quando entrou na pré-menopausa,
a actriz engordou alguns quilos mas, aos poucos,
tem tentado voltar à antiga forma física

“Houve uma altura em que estava
um pouco infeliz e desconcertada
com o meu peso. Não me reconhecia„

Grávida
de cinco
meses,
ANDREIA
DINIS só
engordou
3 kg.
A actriz
e o namorado
ainda não
escolheram
o nome
da primeira
filha

“O DANIEL
quer
assistir
ao parto„
Andreia Dinis
debate acerca do nome
a dar à primeira filha já
começou, mas Andreia
Dinis e Daniel Teixeira garantem que ainda não tomaram
a decisão final. “Já há alguns
nomes na calha, mas ainda não
há um definitivo. Em princípio,
vamos escolher antes de ela
nascer”, explicou à Lux a actriz durante o jantar de abertura do terrace do SushiFashion
by Seat Ibiza ST. Para já, estão a viver intensamente os
primeiros cinco meses de
gravidez de Andreia Dinis.
A actriz mantém uma forma
física invejável, tendo engordado
apenas 3 kg. “Nunca fui daquelas mulheres que anseiam estar grávidas e ter um barrigão.

O

Andreia Dinis e Daniel Teixeira estão juntos há mais
de dez anos, mas não fazem planos para se casarem

O que tive sempre foi o desejo
de ser mãe. Claro que me sinto
grávida, mas acho que quando começar a sentir o bebé
a mexer-se é que vou olhar
para a gravidez com outros
olhos”, reconhece. Andreia ainda não quer pensar muito no
dia do nascimento, mas uma
coisa já é certa. “O Daniel quer
assistir ao parto”, revela. Daniel
Teixeira tem sido inexcedível
no apoio à namorada. “Somos
ambos descontraídos, mas ele
sempre foi muito preocupado e atencioso. Está sempre a
lembrar-me de tomar os comprimidos e de comer. É bom
ter esse acompanhamento”,
confessa a actriz. ■
fotos Tiago Frazão

FELIPE e LETIZIA
na África do Sul
para apoiarem
a selecção
de Espanha,
que perdeu
no jogo de estreia

“Sou
optimista
por devoção
e obrigação„
Felipe

Adeptos da selecção espanhola, Felipe usou uma gravata vermelha
e Letizia um lenço da mesma cor durante o jogo contra a Suíça.
Descontraídos em relação às questões de segurança, os príncipes
das Astúrias sofreram durante os 95 minutos da partida
uando os jogadores da selecção
espanhola partiram para a África do Sul,
Felipe de Espanha garantiu que iria lá
estar para apoiar o seu país e esteve. Na companhia de Letizia, e descontraído em relação
às questões de segurança, o príncipe chegou
ao Estádio de Durban para assistir ao primeiro
jogo de Espanha no Mundial de Futebol.
Apesar de ser uma das selecções favoritas deste campeonato, Espanha perdeu
frente à Suíça. O resultado, 0-1, não era
o desejado pelos príncipes das Astúrias,
que falaram aos jornalistas à chegada ao
estádio. “Sou optimista por devoção e
obrigação. Este ano, temos uma oportu-
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nidade séria, ainda que um Mundial seja
sempre complicado, mas acredito que podemos ganhar”, confidenciava o príncipe, logo
seguido por Letizia que, sorridente, declarou:
“Tenho muita confiança, mas há que trabalhar.” A princesa adiantou ainda: “Acredito
que podemos ganhar.” Quando lhe pediram uma previsão para o resultado do jogo,
Felipe disse: “Sou muito mau a fazer previsões.” Longe de imaginar que Espanha iria
perder o primeiro jogo do mundial, Felipe
e Letizia apoiaram a sua equipa, sem se
esquecerem de usar acessórios vermelhos,
a cor da selecção espanhola. ■
fotos Reuters

Depois das férias
românticas na Córsega,
IRINA SHAYK revela
à família que está noiva
de CRISTIANO RONALDO
A manequim russa, cuja foto
o futebolista tem no telemóvel,
planeia ir à África do Sul
Em cima, Irina, que vive em Nova Iorque, num dos seus
muitos trabalhos como manequim. Ao lado, Cristiano
Ronaldo na nova campanha da Armani, à qual ‘dá corpo’

“O Cristiano é
um bom rapaz,
mas é preciso
não esquecer
que vivem
em países
diferentes„
“Já estive mais
longe de ser pai.
Os meus
sobrinhos
despertam-me o
instinto paternal„
Cristiano Ronaldo à SIC
erá desta que Cristiano Ronaldo abandona a lista dos solteiros
mais cobiçados do
mundo? Esse é, pelo
menos, o desejo de Irina Shayk,
a manequim russa, de 24 anos,
que conquistou o coração do
jogador português e com quem
passou umas férias idílicas a bordo de um iate no Mediterrâneo.
Depois de uma semana nos braços de Cristiano Ronaldo, Irina
telefonou à mãe e à irmã, a quem
confidenciou estar completamente apaixonada pelo craque português, de quem diz estar “noiva”.
“A minha mãe e eu testemunhámos a alegria da Irina, depois de
ter estado com o Ronaldo. Mas
avisámo-la para não ter pressa
e não começar já a fazer planos”,
revelou Tatiana, a irmã da namorada de Cristiano Ronaldo, ao jornal
russo Gazeta Express. “O Cristiano é um bom rapaz, um jogador
de futebol talentoso que tem uma
enorme legião de fãs. Mas é preciso não esquecer que vivem em
países diferentes. Primeiro, têm
de saber bem o que sentem um
pelo outro”, acrescentou a irmã
de Irina, que tenta protegê-la de
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Irina Shayk, de 24 anos, e Cristiano Ronaldo, de 25, conheceram-se durante uma
campanha da Armani e não escondem que estão apaixonados. O casal passou férias
na Córsega antes de o jogador do Real Madrid se juntar à Selecção Nacional

Fotomontagem

Tatiana Shayk, irmã de Irina

Fotomontagem

Menos exuberante do que as anteriores namoradas de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk tem tudo para ser
aceite pela família do craque, o qual, recentemente, disse que já esteve mais longe de ser pai

Aos 25 anos, Cristiano Ronaldo ganha mais de €82 mil por dia, ou seja,
quase €3500 por hora, €57 euros por minuto e 95 cêntimos por segundo
uma possível rejeição por parte do
craque, que, até à data, ainda não
assumiu publicamente o namoro.
No entanto, a Lux sabe que o capitão da Selecção voltou a usar
uma aliança no anelar esquerdo
e tem uma fotografia da manequim russa no seu telemóvel, que
mostra, com orgulho, aos amigos
e colegas. Fontes próximas do
craque português afirmam que
ele está muito apaixonado. Depois de Merche Romero e Nereida
Gallardo, nenhuma outra namorada de Cristiano foi apresentada
ao clã Aveiro e, desta vez, a família não fez parte dos planos de
férias do craque. Diferenças que
podem fazer a diferença e indiciar que o namoro de Cristiano
e Irina tenha pernas para andar.
Aos 25 anos, o jogador do Real
Madrid revelou num programa
da SIC que já esteve mais longe de se casar e ser pai. “As coi-

sas acontecem naturalmente
e tenho a certeza de que um dia
me vou casar. Não somos crianças
a vida inteira e, por isso, há que
pensar no futuro”, confessou. Depois de ter passado por Lisboa,
poucos dias antes de Cristiano
Ronaldo partir para a África do
Sul com a Selecção Portuguesa,
Irina Shayk só precisa de conquistar a mãe e as irmãs do craque.
Em comum, Cristiano e Irina têm
um passado de pobreza. O pai
da manequim russa era mineiro
e morreu quando ela ainda era
criança. A mãe, apesar de ser professora de música, mantinha dois
empregos para poder sustentar
a família.
Já na África do Sul e depois do
empate a zero frente à Costa do
Marfim, o craque continua a ser o
jogador mais famoso deste Mundial. É a quarta personalidade
mais procurada na Internet, es-

pecificamente no Google, com
mais de 22 milhões de referências. À sua frente estão apenas
Michael Jackson, o Presidente
dos Estados Unidos, Barack Obama, e Madonna. Aliás, no dia em
que criou a sua página na rede
social Facebook, poucas horas
antes do arranque da Selecção
das Quinas no Mundial da África
do Sul, depressa chegou aos 10
mil fãs. 24 horas depois – e até
à hora do fecho desta edição – já
estava quase nos cinco milhões (cerca do dobro de David Beckham).
Entre os colegas da Selecção, parece também gozar de atenções
especiais, como uma suite com
jacuzzi em vez de banheira, e é,
sem sombra de dúvidas, o preferido de Carlos Queiroz, o que
pode criar algum mal-estar entre a
equipa. Aliás, foi na companhia do
treinador que o avançado esteve,
a convite pessoal, em casa de

Nelson Mandela, que manifestou
vontade de conhecer o mais famoso português do planeta. Visivelmente honrado, Ronaldo ofereceu-lhe uma camisola da Selecção
com o nº 91, a idade do antigo
Presidente da África do Sul.
Com apenas 25 anos, e segundo a revista Forbes, Ronaldo –
que já tem direito a uma estátua de cera no conhecido museu
Madame Tussauds, em Londres
–, factura cerca de 30 milhões de
euros por ano. CR9 ganha mais
de 82 mil euros por dia, quase
3500 euros por hora, 57 euros
por minutos e 95 cêntimos por
segundo. Para quem um dia se
questionou: “Quando é que andarei pela rua e serei reconhecido?”, o futuro parece prometer
mais do que um conto de fadas. ■
texto Nair Coelho (ncoelho@lux.iol.pt)
com Evelise Moutinho (emoutinho@lux.iol.pt)
fotos Feriaque, Queen, Arquivo Lux e D.R.

Celebrações oficiais do enlace
real da princesa VICTORIA da
Suécia com DANIEL WESTLING
têm início três dias
antes do casamento

Ensaios gerais, almoços,
recepções e festas
de gala marcam os dias
anteriores à cerimónia

A 19 de Junho, a Suécia assiste ao casamento do ano.
A cerimónia religiosa é celebrada na Catedral de
Estocolmo e o banquete nupcial decorre no Palácio Real
um dos casamentos mais
aguardados na realeza
europeia e, por isso, esteve
envolto numa curiosidade crescente
relativamente a todos os preparativos. Três dias antes de a princesa dar o “sim”, dá-se início às
celebrações, pelo que a agenda dos noivos está sempre preenchida, com ensaios, almoços,
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recepções e concertos. O nervoso
miudinho começa a fazer-se sentir
na semana anterior ao casamento,
mas nem a princesa Victoria nem
o seu noivo, Daniel Westling,
tiveram muito tempo para pensar nisso. Até porque a noiva
teve a confirmação que tanto
esperava: a sua irmã, a princesa
Madalena – que recentemente se

separou do namorado, o advogado
Jonas Bergstrom, e se refugiou nos
Estados Unidos desde então –, iria
assistir à cerimónia, para gáudio da
família real sueca. Para acompanhar
a noiva no seu percurso até ao
altar foram escolhidos, no total, oito
damas de honor e pajens, todos
pertencentes a famílias reais europeias. Desta escolha, os que mais

se destacam são os três afilhados
da princesa Victoria: Amalia da
Holanda, de 6 anos, filha dos
príncipes Guilherme e Máxima;
Christian da Dinamarca, de 4 anos,
primogénito dos príncipes Frederico e Mary; e Ingrid Alejandra da
Noruega, de 6 anos, filha dos príncipes Haakon e Mette-Marit. ■
fotos Reuters

PAULO GONZO
apresenta novo
álbum durante
um concorrido
cocktail ao
final da tarde

“Dou-me
bem com
toda a gente.
Sou muito
simpático!
Há quem
não ache,
mas sou„
Paulo Gonzo

À esquerda, Paulo Gonzo
com o filho, Francisco Paulo.
À direita, Ana Maria
e Fernando Póvoas. Em
baixo, a entrada do Palacete
dos Condes de Sucena

y Request” é o
nome do mais
recente álbum de
Paulo Gonzo, que
marca o regresso
do cantor às suas origens e aos
ritmos de soul e blues. Gravado
em Nova Iorque, inclui temas que
Paulo Gonzo sempre quis cantar,
mas que só agora, aos 53 anos,
teve oportunidade de interpretar.
“Era o momento certo para fazer
este trabalho e estou muito contente com o resultado. A minha
alma está neste disco. Permitiu-me
cantar de uma maneira que já não
fazia há muito tempo. Soltei-me
mais, até porque estes ritmos são
a minha escola”, confidencia o
músico à Lux. Neste álbum, é
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“

“Ele telefona-me
várias vezes só para
saber como é que
estou„ Fernando Póvoas
Em cima, José Pinto Basto
e Fernando Espírito Santo.
À esquerda, Ana Cristina Nasi.
À direita, Maria Ignácia Espírito
Santo com as filhas, Sofia Guedes
de Sousa, Bárbara Pinto Basto e
Cristina Toscano Rico. Em baixo,
Bernardo Reino e Teresa Arriaga,
e Paulo Gonzo com José Duarte
Vasconcelos e Pequenina Rodrigues

“É um pai muito cómico e doido. Mesmo muito doido!
É um grande amigo e respeito-o muito„ Francisco Paulo
Em baixo, Xana Nunes com o filho, Vicente, de 2 anos. Rui Veloso com Ruby Helen Hart e Flora Purim.
Virginia Revilla e Marta Caras Lindas, e Salvador Taborda

possível ouvir Paulo Gonzo em
reinterpretações de temas como
“These Arms of Mine”, de Otis
Redding, “That´s Life”, de Frank
Sinatra, ou “Let´s Stick Together”,
de Barry White, um estilo bem
diferente daquele a que nos
habituou nos últimos anos, em

que apostou sobretudo no género
pop/rock, que lhe valeu o sucesso
com temas como “Jardins Proibidos” ou “Dei-te Quase Tudo”.
Apesar de neste disco se ter dedicado mais à soul e aos blues,
o músico não esquece os trabalhos antigos, que vão continuar

a fazer parte dos seus espectáculos. “Nunca vou esquecer as
outras músicas, até porque não
me perdoavam se o fizesse. (risos)
Claro que continuo a ter muito
prazer em cantá-las. Essas músicas são minhas, fui eu que as fiz!”,
orgulha-se o cantor. O álbum foi

apresentado durante um cocktail
ao fim da tarde, no Palacete dos
Condes de Sucena, do Hotel
Tivoli, em Lisboa, e foram muitos
os amigos que fizeram questão
de estar presentes. “Acho que o
Paulo fez aquilo que o coração lhe
mandou e fez muito bem. Eu pró-

À esquerda, Yolanda Noivo. Em cima, António e Carmo Mexia com Paulo Gonzo.
Em baixo, Manuel Maltez com Cila do Carmo, e Sofia Morais com Armando Teixeira

“É muito bom
sentir o carinho
de todos os
meus amigos em
todas as alturas„
Paulo Gonzo
prio já devia ter feito uma coisa
destas há muitos anos”, garante
Rui Veloso, sem esconder a
admiração pelo amigo de há
mais de trinta anos. Também
o filho do cantor, Francisco Paulo,
de 21 anos, se emocionou
com este novo sucesso do

Em cima, Marco Camossi com o filho, Mattia, e a namorada,
Angelika Ishkova, e Ana Wilson com a sobrinha, Bárbara
Wilson. Ao lado, Rui Águas e Paulo Gonzo

“Com este disco conseguiu dar um
mimo a ele próprio e a todos os seus
amigos e admiradores„ Marco Camossi
pai: “Mais uma vez, estou
muito orgulhoso do meu pai.
É um grande músico. Adoro a
música dele e, mais do que isso,
adoro-o a ele, é claro!”, confidencia à Lux. Mas nem só as qualidades de Paulo Gonzo enquanto
artista foram exaltadas durante
a apresentação. Muito foi tam-

bém dito do músico enquanto pai
e amigo: “É um pai muito cómico
e doido. Mesmo muito doido!
É um grande amigo e respeito-o muito. É um pai impecável”,
assegura o filho do cantor. ■
texto Helena Pestana (hpestana@lux.iol.pt)
com Natália Ribeiro (nribeiro@lux.iol.pt)
fotos Ricardo Santos e Tiago Frazão

panorama
fotos Lusa e Reuters

Os melhores cromos do Mundial
Os campeonatos internacionais de futebol são sempre mais do que simples jogos de futebol,
discutidos dentro de campo. Nas bancadas dos estádios ‘joga-se’ sempre outro campeonato.
A África do Sul não tem sido excepção. Esquecendo as já odiadas vuvuzelas, há outro espectáculo
dentro do espectáculo. Os adeptos vestem-se a rigor, com máscaras e pinturas diversas, para
apoiar a sua selecção. O resultado é um mar de cor e criatividade, onde todos são diferentes
e todos são iguais. Como sempre defendeu o eterno líder sul-africano, Nelson Mandela.

DESTAQUES TV
“INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL”
SIC, domingo,
20, 15h
“Investigação Criminal: Los Angeles” é uma série
policial sobre os grandes desafios do mundo clandestino
de vigilância no Gabinete de
Projectos Especiais (PSO), uma
divisão do NCIS, que tem a incumbência de prender criminosos perigosos que constituam
ameaça para a segurança da
nação. Ao assumir identidades falsas e utilizando a mais
avançada tecnologia, esta
equipa de agentes altamente treinada vai até as últimas
consequências para atingir
os seus objectivos.

“O ILUSIONISTA”
TVI, domingo, 20, 00h30
Realizado por Neil Burger,
“O Ilusionista” conta a história
de Eisenheim (Edward Norton),
um respeitado ilusionista que
deslumbra o público de Viena
com os seus impressionantes
espectáculos, que acabam por
despertar a curiosidade de um
dos mais cépticos e poderosos
homens de toda a Europa, o famoso príncipe Leopold (Rufus
Sewell). Seguro de que os truques de magia de Eisenheim
são pura fraude, Leopold assiste a um dos espectáculos com
a intenção de o desmascarar
de uma vez por todas.

“MUNDIAL 2010 ÁFRICA DO
SUL: PORTUGAL X COREIA
DO NORTE
RTP1, segunda-feira, 21,
12h20
Depois do empate a zero
no jogo inaugural contra a
Costa do Marfim, a Selec-

ção das Quinas precisa de um
bom resultado frente à equipa da Coreia do Norte, que,
contra o Brasil, mostrou toda
a sua garra e o seu empenho.
À equipa de Queiroz só a vitória interessa, para continuar
no Mundial 2010 na África
do Sul.

“PRESAS E CAÇADORES”
RTP2, quarta-feira, 23,
21h15
Uma série documental que
investiga alguns ataques de
animais selvagens a pessoas,
utilizando as últimas descobertas da ciência forense para os
analisar. Terríveis ataques de
tubarões a incautos nadadores, acidentes com crocodilos,
cobras, tigres, ursos...

“O GLADIADOR”
MOV, quarta-feira, 23, 23h20
Realizado por Ridley Scott e com
Russell Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver Reed
e Richard Harris, “O Gladiador”
conta a história de Maximo,
general das Legiões Romanas,
um homem querido por todos,
até pelo imperador, Marco
Aurélio, que antes de morrer o
escolhe como seu sucessor, pondo de lado o próprio filho, Comodo. Este, movido pelo ódio,
prepara uma conspiração contra
Maximo, condenando-o, a ele
e à sua família, à morte. Maximo tenta salvar a mulher e o filho, mas quando chega é tarde
demais... Maximo regressará a
Roma como gladiador, em busca
de vingança.
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MODA E BELEZA:
PROPOSTAS
DE PENTEADOS
FRANCK PROVOST
Veja as sugestões
de penteados
do conceituado
cabeleireiro,
na festa
de lançamento
da nova linha de
produtos de styling,
que contou com a
presença de muitas
caras conhecidas.

OS VÍDEOS MAIS POPULARES DA SEMANA
Conheça a californiana Amazon Eve, que mede 2,05 m
e detém o título da modelo mais alta do mundo, e ria-se
com o menino “bochechudo”, que foi a estrela da entrada
da Selecção Brasileira para o jogo de treino com a Tanzânia.

TOP 5 as mais votadas da semana

1
2
3
4
5

JENNIFER
LOPEZ
RECEBE
PRÉMIO
HUMANITÁRIO
COM NOVO
VISUAL

RONALDO DE CERA
PARA INGLÊS VER
O jogador junta-se
à lista de celebridades
com réplica no famoso
museu de cera Madame
Tussauds, em Londres.

Estrela
da noite
dos Apollo
Theater
Awards,
Jennifer
Lopez
brilhou
num vestido
Gianfranco
Ferré
e exibiu um
novo look,
com franja
e extensões.

DANIELA RUAH
NOMEADA
PARA PRÉMIO
INTERNACIONAL
Actriz integra a lista
de eleitos para os Teen
Choice Awards, em LA.

MARTA LEITE
CASTRO NAMORA
COM MANEQUIM
DE 23 ANOS
A apresentadora
está apaixonada por
Jonathan Sampaio.

PAI DE MIA COUTO
OPERADO
AO CORAÇÃO
Escritor moçambicano
veio a Portugal
ver o pai e lançou
um novo livro.

CASO EUROMILHÕES:
“LUÍS É O LOBO MAU”
Advogados trocam
acusações no processo
que opõe ex-namorados.
Mas a sentença só será
conhecida a 14 de Julho.

GALERIA
DE FOTOS:
TODAS
AS FESTAS,
TODOS OS LOOKS
Em Lux.pt saiba
sempre por onde
andam as suas
estrelas favoritas,
com quem andam
e o que vestem
em cada ocasião,
e acompanhe
todos os eventos,
lançamentos,
galas, antestreias
e cerimónias, com
e sem passadeira
vermelha, que
fazem a agenda
social portuguesa.

DECORAÇÃO:
QUE TAL UMA
COZINHA-IATE?
Da empresa de design
italiano AR-TRE
e da Alno chega
esta proposta
de inspiração náutica,
para uma cozinha
original e luxuosa.

Com o marido
na África do Sul,
ANDREIA COENTRÃO
espera, ansiosa,
pelo nascimento
da primeira filha

“A Vitória
vai esperar
pelo pai
para nascer„
Andreia Coentrão

A jovem acredita
que a Selecção
pode ir longe,
diz que FÁBIO
COENTRÃO ficou triste
com o empate no
primeiro jogo, mas
garante que o marido
está confiante
Está previsto que Vitória nasça
entre os dias 9 e 19 de Julho.
Andreia Coentrão diz estar ansiosa
e um pouco nervosa
um mês – ou até menos – de
ser mãe pela primeira vez, a
mulher de Fábio Coentrão confessa
estar ansiosa pelo nascimento da
filha, Vitória, e espera que o marido
esteja presente nesse momento tão importante.
Porém, ao mesmo tempo, Andreia Coentrão
deseja que o jogador fique muito tempo
na África do Sul, o que significará o sucesso da
Selecção. Em entrevista à Lux, Andreia, que
antes não ligava a futebol, conta que nem

A

sabia quem era Fábio Coentrão quando o
conheceu, há um ano e meio, por mero acaso.
Hoje, diz que é o homem da sua vida. Todos
os dias, para matar saudades, fala com ele ao
telefone e dá-lhe força. Foi o que aconteceu
logo após o jogo com a Costa do Marfim.
Lux – Como é que viu a exibição do
Fábio?
Andreia Coentrão – Jogou muito bem.
Lux – Dizem que foi o melhor de Portugal...
A.C. – Concordo plenamente. Também li

esses comentários e fiquei orgulhosa. Para
ele é muito bom e eu fico contente por ele.
Este último ano foi muito bom para ele a nível
profissional e ele merece porque é empenhado
e trabalha muito.
Lux – Costuma falar com ele?
A.C. – Falamos todos os dias. Serve para
matar saudades.
Lux – Ele estava desiludido com o empate
com a Costa do Marfim?
A.C. – Estava triste, mas com muita garra para

Andreia, de 26 anos, e Fábio Coentrão,
de 22, conheceram-se há um ano e meio.
Na altura, o atleta jogava no Rio Ave e a sua
actual mulher nem sequer sabia quem ele era

“O Fábio pergunta se a
filha se mexe muito e se eu
estou bem„ Andreia Coentrão

os próximos jogos e continua muito confiante.
Acredito que podem ir longe no campeonato
e estou sempre a dar-lhe força.
Lux – Imagino que, por estar grávida, muitas
das vossas conversas passem por aí...
A.C. – Ele pergunta se o bebé se mexe muito,
se eu estou bem... Revela alguma ansiedade e
preocupação por estar longe, o que é natural,
mas está concentrado no campeonato.
Lux – Existe a possibilidade de a sua filha
nascer antes de ele regressar...

A.C. – Acho, sinceramente, que a Vitória vai
esperar pelo pai para nascer. Ele também
acha o mesmo e já me confessou que vai
ficar triste se não estiver aqui nesse momento.
Lux – Está nervosa por causa do parto?
A.C. – Estou um pouco. Como se trata de uma
experiência nova, estou um pouco ansiosa,
não consigo evitar.
Lux – Já imaginou como será a sua filha?
A.C. – Muitas vezes. É inevitável! Estou sempre
a imaginar com quem será mais parecida,

se vai ter cabelo ou não, a cor dos olhos...
Lux – A ausência do Fábio nesta fase final
da gravidez deixa-a triste?
A.C. – Não vou negar que sinto alguma tristeza,
preferia tê-lo ao meu lado, mas sei que está
a realizar um sonho e que estar no Mundial
é muito importante para a sua carreira.
Lux – Querem ter mais filhos?
A.C. – Queremos. Estamos muito contentes por o primeiro filho ser uma menina,
mas também gostávamos de ter um ra-

“Neste momento, não tenho
a menor dúvida de que ele
é o homem da minha vida„
Depois do casamento civil, no dia 10 de Maio,
o casal, que quer ter três filhos, planeia casar-se
pela Igreja em Dezembro e, no mesmo dia,
baptizar a primeira filha, Vitória

paz. Acho que três filhos é o número ideal.
O Fábio está muito feliz por ser uma
menina. Acha que as raparigas são mais
próximas dos pais e está vaidoso com
essa perspectiva.
Lux – Mantém-se a intenção de se casarem
pela Igreja em Dezembro?
A.C. – Sim, se tudo correr bem, casamo-nos
e baptizamos a Vitória.
Lux – É importante casarem-se pela Igreja?
A.C. – Para mim não é muito importante.
O Fábio faz mais questão de que assim seja,
sobretudo para baptizar a filha no mesmo dia.
Lux – As vossas famílias estão ansiosas pela
chegada da Vitória?
A.C. – Estão todos felizes e há uma enorme
expectativa. Para os meus pais será o primeiro
neto, por isso, estão encantados. Do lado do
Fábio, a felicidade também é grande, mas
ele já tem oito sobrinhos.

Lux – Com tantos sobrinhos, o Fábio já
tem experiência com bebés...
A.C. – Ele diz que sim e eu estou a contar
com isso! (risos)
Lux – Está preparada para as fraldas, as
noites sem dormir, os biberões?
A.C. – Acho que sim... Diria que estou
preocupada. Serei uma boa mãe? Será que
vou conseguir fazer tudo correctamente?
Coisas básicas, como dar banho, preocupam-me. São as dúvidas normais de quem
é mãe pela primeira vez.
Lux – Como é que se conheceram?
A.C. – Foi há cerca de um ano e meio, numa
festa de aniversário. Começámos a falar naturalmente e houve uma química entre nós, mas
o namoro só começou um pouco mais tarde.
Lux – É o homem da sua vida?
A.C. – É de quem eu gosto, foi com ele que
me casei, é o pai do meu primeiro filho...

Neste momento, não tenho a menor dúvida
de que é o homem da minha vida.
Lux – Como é que encara a possibilidade de o Fábio, um dia, ir jogar para
o estrangeiro?
A.C. – Com naturalidade. Se esse cenário
se colocar, eu e a filha vamos para onde ele for.
E não tenho preferências de país ou de clube.
Lux – Ainda está a estudar...
A.C. – Estou a terminar o curso de Terapia
da Fala. Interrompi por causa da gravidez,
mas vou acabá-lo e quero exercer, não vou
ficar parada em casa.
Lux – Porquê Terapia da Fala?
A.C. – Gosto de tudo na área da saúde, mas
a Terapia da Fala tem uma particularidade de
que gosto muito, que é a de poder trabalhar
com crianças com deficiência. ■
texto José Guinot (jguinot@lux.iol.pt]
fotos Cristina Pinto e Pinto produção Teresa Abrunhosa

Madrinha da marcha
de Alfama pelo sexto
ano, CINHA JARDIM
volta a ser
a rainha da noite
de Santo António

“O ano
passado era
para ser
o último
e cheguei a
despedir-me,
mas não
resisti„
al como acontece todos os anos
na noite de 12 para 13 de Junho, a
Avenida da Liberdade transforma-se no palco daquela que é a maior festa
de Lisboa. Com um vestido rodado em tons
de dourado e azul, que reproduzia os trabalhos
de filigrana, Cinha Jardim, que é há seis anos
madrinha de Alfama, espalhou alegria pela
avenida. “O ano passado era para ser o último
e cheguei a despedir-me, mas não resisti! (risos)
O convite da Vanessa Rocha, que este ano foi
a coreógrafa, convenceu-me. Foi uma noite
muito divertida e que, como sempre, me dá
um prazer enorme.” No final da votação, Cinha
Jardim partilhou com os marchantes de Alfama
a alegria da vitória: “Dos últimos anos, esta foi,
para mim, a marcha mais bonita! Os figurinos
do Carlos Mendonça eram lindos!” Por participar nas marchas, Cinha Jardim não consegue
passar o dia com a filha mais nova, Isaurinha,
cujo aniversário, a 12 de Junho, coincide com
as festas de Lisboa: “Há seis anos que não
passo o aniversário com ela. Ela já está habituada
e vem sempre ter comigo depois das
marchas. Todos aqui lhe cantam os Parabéns
e é muito divertido!” ■

T

Cinha Jardim desfilou pela Avenida da Liberdade à frente da marcha de Alfama,
bairro que tem por ela um carinho muito grande e que, mais uma vez,
venceu as Marchas Populares na noite de 12 de Junho

foto Salvador Esteves

ANÍBAL CAVACO SILVA condecora, a título póstumo,
Rosa Lobato de Faria e Saldanha Sanches no Dia de Portugal

“Nesta fase mais delicada, este reconhecimento
acaba por ser muito importante para nós„ Laura Sanches

Em cima, João
Sacchetti, filho
de Rosa Lobato de
Faria, recebe das
mãos de Cavaco Silva
a condecoração
da Ordem
do Infante
D. Henrique, atribuída
à escritora
a título póstumo.
À esquerda, a filha
de Saldanha
Sanches com a mãe,
Maria José Morgado.
À direita, Teresa
Sacchetti, Pedro
e Bi Rebelo de Sousa
o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, em que os valores nacionais foram enaltecidos,
o Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva condecorou, a título
póstumo, dois grandes nomes do
nosso país. Rosa Lobato de Faria
e José Luís Saldanha Sanches
foram homenageados pelo

N

Presidente numa cerimónia
realizada em Faro, no Algarve.
“Receber esta condecoração
honra-nos muito a todos. Estamos surpreendidos com o carinho com que Portugal inteiro
tem tratado a memória da minha
mãe. Percebemos melhor o quanto gostam dela depois da sua
morte, infelizmente”, afirmou,

emocionado, João Sacchetti.
Rosa Lobato de Faria, agraciada
com a Ordem do Infante D. Henrique, foi dos nomes mais aplaudidos, juntamente com o de Saldanha Sanches. “Nesta fase mais delicada, este reconhecimento acaba por ser muito importante para
nós”, reconheceu Laura Sanches,
filha do fiscalista, que recebeu a

condecoração da Ordem da Liberdade. Muito emocionada mostrou-se também Maria José Morgado.
Para a mulher de Saldanha Sanches, que morreu a 14 de Maio,
vítima de cancro, esta condecoração simboliza a liberdade pela qual
muito e sempre lutaram. ■
texto Vanessa Bento (vcbento@lux.iol.pt)
fotos Ricardo Santos

EUNICE MUÑOZ condecorada
sob o olhar atento da filha e do
grande amigo RUY DE CARVALHO

“É sempre uma emoção
muito especial„ Eunice Muñoz

Em cima, Eunice Muñoz com a filha, Susana Cabral
Melo, e a cumprimentar Cavaco Silva, depois
de ter sido condecorada. À direita, Eunice Muñoz
a agradecer ao público a ovação que recebeu

À direita, o actor Ruy de Carvalho com Eunice Muñoz, à saída
do Teatro Municipal de Faro, no Algarve, onde a actriz,
de 82 anos, foi agraciada com a Ordem de Sant’Iago da Espada

“Além de grande colega e actriz,
é também minha irmã„ Ruy de Carvalho
um dos nomes incontornáveis da cultura
portuguesa e, como
tal, Aníbal Cavaco
Silva fez questão de,
no passado dia 10, honrar Eunice
Muñoz com mais um título atribuído pela Presidência da República.
O brilho nos olhos da actriz, de
82 anos, evidenciava a felicidade
e a emoção sentidas naquele
momento, que acabaram por
ser partilhadas com a sua filha,
Susana Cabral Melo, e com
o seu grande amigo e colega
de profissão Ruy de Carvalho.
“É sempre uma emoção muito
especial receber este tipo de agraciação. Fiquei agradavelmente surpreendida quando soube
desta condecoração. É sempre

É

bom ter o apoio dos amigos e
o Ruy é um dos grandes amigos
da minha vida”, confessou Eunice
Muñoz no final da cerimónia, que
se realizou no Teatro Municipal
de Faro, no Algarve. Visivelmente
orgulhoso estava Ruy de Carvalho.
O actor foi dos primeiros a aplaudi-la de pé quando Eunice Muñoz
subiu ao palco para receber a
Ordem de Sant’Iago da Espada.
“A Eunice, além de grande
colega e actriz, é também minha
irmã. E hoje estamos igualados
em condecorações. Fazia todo
o sentido estar aqui a apoiá-la. Gosto muito dela”, rematou
Ruy de Carvalho, com um sorriso
genuíno. ■
texto Vanessa Bento (vcbento@lux.iol.pt)
fotos Ricardo Santos

Caras conhecidas celebram
9º aniversário da LuxWoman no dia
da antestreia de “Sexo e a Cidade 2”

“Foi uma ideia muito boa.
O ambiente nesta sunset
party é óptimo„ Astrid Werdnig
À esquerda, um pormenor do Martini Terrazza, onde se
realizou o cocktail. Em baixo, Rita Machado, directora da
LuxWoman, com Sandra Celas, Leonor Poeiras, e Sílvia Rizzo

praticamente impossível
encontrar uma mulher
actual e moderna que
não tenha o seu imaginário povoado com
todas as histórias de amores e
desamores que completam a
série “O Sexo e a Cidade”. Por
isso mesmo, e tendo em conta
que a revista LuxWoman gosta de
seguir as tendências e de se manter
actual em todos os aspectos,
decidiu aliar o seu nono aniversário à antestreia do filme “Sexo e a
Cidade 2”. Glamour e muita beleza
foram os ingredientes principais
de um cocktail que teve como
pano de fundo uma paisagem
privilegiada sobre Lisboa. “Nós
fizemos uma capa com a Sarah
Jessica Parker que se enquadra
no nosso perfil, não só por ser
uma mulher bonita e de carreira,
mas também por ser uma mulher
com atitude que é, no fundo, a
assinatura da LuxWoman. Achei
que seria engraçado fazermos
alguma coisa com a antestreia
do filme e decidimos convidar
as nossas antigas ‘capas’ para
um cocktail e para verem o filme em primeira mão”, explicou
Rita Machado, directora da revista. Quem agradeceu o convite foi Astrid Werdnig, fã assumida da série. “Adoro-a. Gosto
muito dos diálogos, são sempre
divertidos. Gosto muito da Carrie
e há cenas que me ficaram até
hoje. E a componente de moda
é fabulosa. Por isso, acho esta
ideia da LuxWoman muito boa.

É

“Adorei
o filme. Isto
é divertimento
puro. E é muito
didáctico para
os homens„
Maria Barros
Em cima, Maria Barros
com a irmã, Ana Mesquita,
e as amigas Natacha Villas
Boas e Madalena Sousa
Machado. À direita, Ana
Free, e Astrid Werdnig

Em cima, um pormenor do catering servido,
e Marta Melro com Mafalda Pinto. À esquerda,
Pedro Reis, Maria Duarte e Patrícia Bull

“Acho que ‘O Sexo e a Cidade’ veio
ajudar os homens a perceberem
melhor a linguagem feminina„ Marta Melro
O ambiente nesta sunset party
é óptimo e a noite promete ser
diferente”, revelou. Quem também
adorou a iniciativa foi Maria Barros.
Com a irmã e algumas amigas,
a decoradora divertiu-se
à semelhança do grupo de amigas
da série. “Adorei o filme. Isto
é divertimento puro. Boa dis-

posição e horas bem passadas.
E é muitodidáctico para os
homens. Eu adoro a série, mas
acho que ainda gostei mais dos
filmes”, afirmou, sorridente,
à saída do Cinema São Jorge,
em Lisboa. ■
texto Vanessa Bento (vcbento@lux.iol.pt)
fotos João Cabral

7 dias
Cláudia Borges vai
ter um rapaz. O primeiro filho da apresentadora do “Fama
Show” e do realizador
Samuel Fortuna vai
chamar-se Rodrigo.
Cláudia Borges foi
surpreendida com a
revelação do sexo do bebé, quando realizava um exame de rastreio às trissomias, e
ficou radiante com a notícia. O parto está
previsto para Novembro e a gravidez de
quatro meses tem sido bastante tranquila,
apesar dos habituais enjoos. Cláudia Borges,
de 27 anos, e Samuel Fortuna, de 30, estão
casados desde 2006.
Michael Jackson
continua a ser notícia, um ano após a
sua morte. Ao mesmo tempo que o pai
do cantor, Joe Jackson, admite ter acusado a mulher pela
morte do filho, por
esta não se ter esforçado o suficiente para
impedir que o filho tomasse medicamentos diariamente, foi divulgada a data do
julgamento de Conrad Murray. A família
do cantor já disse que faz questão de ver
o médico sentado no banco dos réus no
dia 23 de Agosto. Acusado de homicídio
involuntário, Conrad Murray foi autorizado
por um juiz a exercer medicina na Califórnia, depois de o Conselho Médico da Califórnia ter pedido a sua suspensão.
Kate Hudson namora com Matt Bellamy,
vocalista dos Muse.
O romance terá começado há apenas
três semanas e, por
isso, o casal queria
manter a relação discreta. Porém, os dois
foram vistos, há dias, em Paris. O jornal The
Sun escreve que a actriz, de 31 anos, foi de
propósito à capital francesa para assistir a um
concerto dos Muse e, no dia seguinte, passeou com o namorado pelas ruas parisienses.
Antes disso, o casal já tinha sido visto a jantar
num restaurante mexicano em Nova Iorque.
Fonte próxima de Hudson – que tem um filho, Ryder, de 6 anos – disse ao jornal britânico que “eles têm feito de tudo para evitarem
ser vistos juntos nesta fase inicial do namoro”.
Contudo, a mesma fonte adianta que a actriz
planeia viajar para o Reino Unido para conhecer os restantes membros da banda.

Britney Spears foi
acusada de assédio
sexual por um ex-guarda-costas. De
acordo com o jornal
The Sun, o assédio
terá sido de tal ordem
que Fernando Flores,
um antigo agente da
polícia, apresentou queixa contra a cantora
e o caso está em tribunal. Entretanto, a imprensa norte-americana, que teve acesso ao
processo, conta que Flores, de 29 anos e pai
de dois filhos, se sentia constantemente pressionado e que Britney ameaçou despedi-lo,
caso recusasse fazer sexo com ela. No processo, o ex-guarda-costas conta que a cantora se despia à sua frente, que andava nua
pela casa e que o convidou várias vezes para
ir para o quarto com ela. Flores afirma também que Britney é uma pessoa totalmente
descontrolada no plano emocional. Depois
de tanta pressão, o ex-polícia demitiu-se
e agora quer uma indemnização.

Alanis Morissette
casou-se com o namorado, o rapper
Mario Treadway –
mais conhecido por
Souleye – no dia 22
de Maio. A cantora
canadiana, de 36
anos, anunciou o casamento no Twitter, no dia 7 de Junho: “Estou
muito feliz por poder partilhar convosco que
o meu namorado e eu nos casámos. Estamos
muitos emocionados por embarcar nesta
viagem.” O casamento, mantido em
segredo, acontece apenas sete meses
depois de Alanis e Mario, de 30 anos,
terem começado a namorar, em Outubro
de 2009. É o primeiro para ambos, e para
a cantora canadiana representa a realização
de um sonho. A cerimónia, íntima e muito
reservada, teve lugar na casa de Alanis, em Los Angeles. Presentes estiveram
apenas alguns amigos próximos e familiares do casal.

Teresa Peres vai ser
mãe de uma menina.
Confirma-se assim a
intuição da apresentadora do canal Q,
da MEO, que sempre achou que esse
seria o sexo do seu
segundo filho. Teresa Peres está grávida de quatro meses
e garante que ela e o marido, o jornalista da SIC Notícias Miguel Ribeiro, estão muito felizes com a notícia. Francisco,
de 3 anos, o filho do casal, queria ter um
irmão, mas agora já se habituou à ideia
de ter uma menina em casa e até já lhe
chama Margarida, embora o casal ainda
não tenha escolhido o nome do bebé.

Kaká não ganhou
para o susto quando
descobriu que o filho
tinha um tumor. Tudo
aconteceu no início
de 2009, mas só agora foi revelado pela
mulher do jogador
brasileiro, Caroline Celico, à revista Contigo. Ao espalhar
creme no abdómen de Luca, a mulher do
jogador sentiu um caroço. Os médicos de
Milão, onde viviam na altura, não detectaram nada, mas Caroline ficou preocupada
e, numa viagem a São Paulo, levou o filho
a um pediatra. Luca teve de ser operado de
urgência. “Foi a meia hora mais interminável
da minha vida”, conta. O tumor revelou-se
benigno para alívio de toda a família.

Marta Rebelo já
se casou. A ex-deputada oficializou a relação
com Daniel Martins, um consultor
informático de 29
anos. O casamento
aconteceu no estrangeiro, mas a jurista não revela o local.
Sabe-se apenas que a cerimónia foi muito
discreta e que o padrinho foi o seu amigo
de longa data José Agualusa. Marta Rebelo, de 31 anos, revelou que estava noiva
a 23 de Maio, durante a Gala dos Globos
de Ouro. Este é o segundo casamento da
ex-deputada, que já foi namorada do jornalista Pedro Rolo Duarte.

Madeleine McCann
desapareceu há três
anos e o que aconteceu continua a ser
um mistério. Mas volta a haver esperança,
agora que foi condenado a prisão perpétua por homicídio Charles O’Neill – um pedófilo britânico que os
detectives privados contratados pelo casal
McCann chegaram a apontar como suspeito do
desaparecimento da menina. Os investigadores
acreditam que o pedófilo – que terá estado no
Algarve em Maio de 2007 – poderá agora aceitar
dizer o que sabe, ao contrário do que aconteceu no passado.

Ao lado do filho,
JOÃO MOURA
CAETANO,
PAULO CAETANO
celebra 30 anos
de alternativa
no Campo
Pequeno

“Esta noite
foi uma
prova de
solidariedade
e de
amizade„
Paulo Caetano

À esquerda, Paulo Caetano
com o filho, João Moura
Caetano, de 26 anos. Pai e filho
partilharam a arena do Campo
Pequeno, numa noite cheia
de emoções. Em baixo, Paulo
Caetano durante a lide

Praça de Touros do
Campo Pequeno
encheu-se para assistir aos 30 anos
de alternativa de
Paulo Caetano, um dos mais
importantes cavaleiros tauromáquicos de Portugal. Além de
centenas de aficionados, o cavaleiro contou com a presença
da família e de muitos amigos. Homenageado por Joaquim Bastinhas, que ao lado de
Paulo Caetano protagonizou os
melhores momentos da noite, o
cavaleiro não escondeu a emoção. “Estavam aqui pessoas que
ao longo da minha carreira se cruzaram comigo. Foi uma prova de
solidariedade e de amizade. Hoje

A

em dia, apareço em ocasiões
especiais e confesso que gosto
desta versão da minha carreira.
Não tenho saudades de ter 50
ou 60 corridas por ano”, confessa
Paulo Caetano, que em breve vai
lançar o seu segundo livro, “Trinta
Anos a Cavalo”. Na arena, Paulo
Caetano partilhou o espectáculo
com o filho, João Moura Caetano,
de 26 anos, que, tal como a filha,
Maria, cedo começou a seguir
as suas pisadas: “É um orgulho e uma alegria muito grande
saber que ele escolheu a minha
profissão. Como pai é sempre
uma preocupação porque esta é
uma vida que envolve riscos.” ■
texto Nair Coelho (ncoelho@lux.iol.pt)
fotos Salvador Esteves

Em cima, Joaquim Bastinhas
com a mulher, Helena Nabeiro,
o filho desta, Ivan Nabeiro, e Marcos
Tenório Bastinhas, filho de ambos,
que seguiu as pisadas do pai.
Ao lado, o abraço de Paulo Caetano
e Joaquim Bastinhas, dois dos
nomes mais importantes do mundo
tauromáquico português, e Paulo
Caetano com a mulher, Dita Caetano

“Senti uma grande
emoção e um orgulho
enorme. O Paulo é uma
pessoa extraordinária„
Dita Caetano

PAULO
JORGE e
RAQUEL PINA
baptizam
a filha, LARA,
de 1 ano
“Foi um dia muito
feliz e importante
para nós„ Raquel Pina

Em cima, Raquel Pina e Paulo Jorge, ex-jogador do Marítimo, com a filha Lara,
à saída da Igreja de Sátão. Ao lado, uma foto do bolo do baptizado
ois dias depois de terem celebrado quatro anos de casados,
Paulo Jorge – que na época
passada defendeu as cores
do Marítimo, depois de já ter
passado pelo Benfica e pelo Málaga, entre outros – e Raquel Pina baptizaram a
primeira filha. Foi no dia 6, na Igreja de
Sátão, perto de Viseu, que Lara recebeu
o seu primeiro sacramento. Numa ceri-

D

mónia simples, marcada pela presença
da família e de alguns amigos, a psicóloga, de 28 anos, e o futebolista, de 29,
mostraram-se visivelmente emocionados:
“Foi um dia muito feliz e importante para
nós. Estivemos rodeados das pessoas
mais importantes da nossa vida e a Lara
iniciou outra bonita etapa da sua vida!”,
confessou Raquel Pina. Seguiu-se a festa na Quinta do Barreiro, a mesma onde

se casaram, em Viseu. Lagosta recheada
acompanhada de gambas e mexilhões
e lombo de porco recheado com ameixas, creme de maçã, batatas assadas e
castanhas com couve-galega foram os

pratos principais. O casal partiu depois
de férias num cruzeiro por Itália, Grécia
e Croácia. ■
texto Evelise Moutinho (emoutinho@lux.iol.pt)
fotos Ângela Velhote e D.R.

A decoração do espaço, bem como o bolo do baptizado,
obedeciam a dois tons: o cor-de-rosa e o branco
Em cima, alguns momentos da cerimónia, que decorreu num espírito familiar,
com a pequena Lara a ser baptizada pelo padre Augusto Gomes

ÁLVARO
CANEÇAS
celebra 77 anos
numa festa cheia
de surpresas
que teve como
mote o tempo

“O Álvaro
é a melhor
pessoa do
mundo. Sério
e honesto„
Jô Caneças

ada como o tempo.” A frase constava da ementa
do jantar que
Jô Caneças, casada há 27 anos com Álvaro

“

N

Em cima, Álvaro com os filhos,
Rita e João Caneças, Alexandra
Fernandes com Fátima Lopes,
e Herman José. Ao lado,
Paula e Vasco Bobone, e Bibá
Pitta com Fernando Gouveia

À esquerda, Cristina Santos Silva e José
Pinto. Em cima, Jô e Álvaro Caneças.
À direita, Isilda Peixe, e Xenica Jardim.
Em baixo, Humberto Leal, Maria José
Galvão de Sousa, Jô e Álvaro Caneças.
Em baixo, uma panorâmica da sala

“Há pessoas que se
limitam a ser o que são. (...)
Num país de hipócritas
isto é raro„ Herman José

Caneças, decidiu organizar este
ano para a festa de aniversário
do marido. Com o tempo a dar
o mote, a festa, que decorreu em
casa do casal, em Cascais, e cuja
organização esteve a cargo da
Casa do Marquês, contou com
muitas surpresas. Durante o jantar, um ecrã gigante ia mostrando
fotografias de amigos e, ao fim
da noite, Herman José, amigo
da família há vários anos, brindou
os convidados com uma actua-

ção especial. “Tenho um grande
encantamento pelo Álvaro, porque
é muito querido, bem-disposto
e normal. Num país de hipócritas
e de faz de conta, isto é raríssimo…
A simplicidade, sinónimo de
um carácter transparente, não
se constrói. Há pessoas que se
limitam a ser aquilo que são e esse
é o caso deles. São ambos muito
genuínos”, elogia o humorista.
Este ano, aos 170 convidados foi
pedido que, em vez de darem

“O Álvaro é um
homem fantástico,
muito amigo do seu
amigo„ António Augusto
Em cima, João Rôlo e Teresa
d’Almeida. À direita, Gilda
e António Paredes Alves.
Em baixo, António Augusto e Clara
Currêa, e Jô e Álvaro Caneças

presentes, contribuíssem para ajudar a Associação Sol. No entanto,
a Álvaro Caneças não faltou o
presente da mulher. Jô, que todos
os anos o escolhe com o mesmo
carinho de sempre – para aquela
que diz ser “a melhor pessoa do
mundo. Um homem sério, trabalhador e honesto como não há
igual” –, decidiu, desta vez, comprar-lhe camisas e gravatas. “Que
mais dar a um homem que não
gosta de jóias e não usa nada sem
ser roupa?”, questiona, divertida.
À festa não faltaram os filhos do
empresário, Rita e João Caneças.
Rita não poupou elogios ao pai:
“O meu pai sempre me mimou
bastante e eu também a ele. Ele
é super querido e meigo, tem
um espírito fantástico e é alguém
com quem sei que posso contar
sempre.” Para Álvaro, receber
em casa a família e os amigos é
um hábito frequente: “É muito
agradável tê-los cá, especialmente nesta data. A idade não me
faz confusão. Felizmente, não
sinto isolamento algum. E muito
menos vontade de parar.” ■
texto Inês Alves fotos Hélder Maia

“A idade não me
faz confusão.
Felizmente, não
sinto vontade
de parar„
Álvaro Caneças

“A Jô é uma
pessoa fabulosa,
genuína
e verdadeira
e o Álvaro é um
homem muito
íntegro e humano„
Teresa d’Almeida
Em cima, Teresa Chatillon.
Ao lado, Luís Borges
e Eduardo Beauté

destino lux
fotos ARTEH – Hotels and Resorts

Areias
do Seixo
Charm Hotel
& Residences,
Santa Cruz,
Torres Vedras

Retiro
original e
sofisticado
a poucos
minutos
da praia

O hotel de charme, que dista poucos minutos a pé da Praia do Seixo, foi construído
em total harmonia com o meio envolvente, num cenário idílico para dias de descanso

guia de viagem
Três Desejos, Sem Hora Marcada,
Sete Sentidos, Ainda e Nha Cretcheu
não são nomes de canções nem de
poemas, mas sim de cinco dos dez
quartos do Areias do Seixo Charm
Hotel & Residences. Cada um conta
uma história diferente e surpreende
pela originalidade da decoração. Nos
quartos, todos eles com vista para o
mar, lareira e terraço, os elementos
rústicos contrastam com a sofisticação de algumas peças. Os ambientes
indianos e marroquinos marcam a
atmosfera relaxante deste hotel de
charme. O Areias do Seixo dispõe ainda de uma penthouse, situada no edifício principal, composta por três quartos com vista mar, sala de estar, lareira
e jacuzzi exterior, e de duas villas
com três quartos cada, sala de estar,
cozinha, mezzanine, terraço e piscina
exterior aquecida. No spa, equipado
com sauna seca, banho turco, duas
salas de tratamentos, sala de duche
Vichy, sala de relaxamento e piscina
exterior aquecida, está disponível um
vasto leque de massagens da tradição indiana Ayurvédica, tratamen-

tos de hidroterapia, envolvimentos
corporais e exfoliação. No restaurante
saboreiam-se legumes, ervas aromáticas e fruta, cultivados na horta
do Areias do Seixo. Sem químicos,
os produtos biológicos dão cor e
sabor aos pratos servidos ao almoço
e ao jantar. Caso queira prolongar
a experiência, pode comprar na
mercearia os legumes da horta,
assim como chás, azeites e vinhos.
Preços: Quartos a partir de €230 por
noite, a penthouse a partir de €580,
e as villas a partir de €400. Os preços
incluem pequeno-almoço.
Como ir: De Lisboa, apanhe
a A8 em direcção a Leiria, e saia
na saída nº 9. Siga na direcção da
Lourinhã e vire à esquerda, no sentido
de A-dos-Cunhados e Praia de Santa
Cruz. Chegando a Póvoa de Penafirme,
ao encontrar uma rotunda, saia na
direcção da Praia de Santa Rita.
A 400 metros, encontra a indicação
para o hotel.
Informações: www.arteh-hotels.
com, www.areiasdoseixo.com
e tel. 261 936340.

moda
fotos Salsa Jeans

SALSA JEANS. PRIMAVERA/VERÃO 2010

Estilo, atitude e sedução

Na colecção Primavera/Verão 2010, a Salsa Jeans viaja pelo mundo, com inspirações e looks extraídos
de Los Angeles, Cuba e Amazónia, mas também pelo tempo, regressando ao universo dos anos 40
e descobrindo passagens para ambientes futuros. As abordagens inovadoras dos jeans, símbolo máximo da marca,
criam uma vasta gama de visuais, que partilham a superior qualidade dos materiais e dos acabamentos
e se conjugam com texturas e grafismos originais na técnica e na aparência final.

beleza
EDIÇÃO LIMITADA
De edição limitada, Daisy
“In The Air”, da Marc Jacobs,
interpreta o aroma original
de Daisy com uma
fragrância floral
cintilante, que reforça
o equilíbrio de charme
e sofisticação.
No coração, a violeta
capta a natureza ecléctica,
assim como o design
feminino e inconfundível
da marca. 50 ml, €61,90

Sentidos
despertos
Acqua Di Gioia,
da Armani, celebra
a mulher e a Natureza,
sugerindo uma fuga
emocionante, na qual
os sentidos despertam.
A sua inspiração são
as ilhas longínquas,
onde as águas
da chuva e do mar
se juntam, criando
um aroma que invoca
o mesmo espírito
de uma Natureza
fértil e exuberante.
50 ml, €58,34

AROMA DE VERÃO
Fresco e único, BLV Eau d’Eté, da Bulgari,
foi criado para jovens mulheres que procuram
uma fragrância para os radiantes dias de Verão,
que acentue a sua vivaz, ainda que subtil,
feminilidade. Como uma brisa do mar, revela-se
imediatamente no toque resplandecente
da hortelã e do limão italiano. 50 ml, €58

À IMAGEM
DE PARIS

ALEGRE E
SEDUTORA

FRESCURA
ÚNICA

A imagem
de uma mulher
sob a luz de Paris,
na manhã de um
dia onde tudo
parece possível,
foi a inspiração
para a nova
eau de toilette
Parisienne,
da Yves Saint
Laurent.
O registo floral
conjugado com o
almíscar confirma
a personalidade
intemporal
e ultrafeminina
deste aroma.
50 ml, €60,90

Sedutoramente
fresca, fazendo
lembrar a alegria
das férias, a
fragrância feminina
Light Blue, da
Dolce & Gabbana,
é já um dos
clássicos
contemporâneos
de culto. Ideal para
a mulher sedutora
que desperta a
atenção de todos
aqueles que
a rodeiam,
pela sua
feminilidade e
pela sua elegância.
50 ml, €61

“Um aroma
tão simples
e harmonioso
como o ar que
respiramos.”
Esta é a forma
escolhida por
Issey Miyake
para descrever
o seu novo
perfume,
A Scent by
Issey Miyake.
A frescura
distinta, repleta
de nuances,
torna este
perfume único e
sensível.
50 ml, €64
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ESPECTÁCULOS E EXPOSIÇÕES

“Divorciada
aos 10 Anos”
Nojoud Ali
ASA

No Iémen, Nojoud
não teve infância.
O pai obrigou-a a casar-se com um homem muito mais
velho. Este roubou-lhe a virgindade, na noite de núpcias, quando
ela tinha apenas 10 anos. Nojoud
fugiu, denunciou o caso num
tribunal e, surpreendentemente,
o juiz deu-lhe razão. Algo inédito
num país onde mais de metade
das raparigas se casa antes dos
18 anos. A vitória legal de Nojoud
conduziu a mudanças no Médio
Oriente, onde as leis que regulam os casamentos de menores
estão a ser alteradas.

“Má Mãe”

Ayelet Waldman

SINAIS DE FOGO

Um livro sobre os
pequenos 'crimes' maternos cometidos nos
dias em que vivemos.
“Má Mãe” apresenta as ansiedades que caracterizam a maternidade de hoje. Um relato
controverso e hilariante sobre
comportamentos do dia-a-dia da
maioria das mães. Abordando
temas como a gestão da dinâmica trabalho/família e as tarefas domésticas, o livro desmonta
todas as teorias sobre o que é
ser boa ou má mãe.

“Flagrante
Delícia” – Leonor

“Vai Vem”
LISBOA

Um espectáculo de teatro
musical. Em
palco, só uma
actriz (Sandra
Celas) que, num tom tragicómico, interpreta um ser bicéfalo, nem homem nem mulher.
A primeira parte do espectáculo desenrola-se sem palavras,
apenas gestos. Depois, a actriz
canta temas escritos a partir de
poemas de Camões, Fernando
Pessoa e William Shakespeare.
Um espectáculo encenado por
José Wallenstein. De 24 a 27 de
Junho, no Clube Estefânia.
Informações, tel. 91 5039568.

“45º Festival
de Sintra”
LISBOA

Até 4 de Julho, a vila de
Sintra recebe
momentos de
música, dança e contrapontos no 45º Festival de Sintra.
A vertente musical celebra
dois dos maiores vultos da arte

“Inside
My Head”
ÉVORA

No Palácio Cadaval, em Évora, até
26 de Setembro,
está patente esta exposição de
Guillaume Pelloux. Em exibição
estão 20 telas criadas desde o início do ano, algumas delas com ligação a Portugal. Nas suas obras,
o artista usa a técnica de colagem
sobre tela, à qual acrescenta, por
vezes, a pintura acrílica.
Informações, tel. 96 7979763.

“Scriptorium
Medieval”

“Festival Panda”

LISBOA

OEIRAS

Uma exposição
sobre a história
da escrita que
recria um centro de cópias de
manuscritos, como os que existiram em mosteiros e conventos
na Lisboa medieval do século
XIII. Oportunidade para conhecer os objectos utilizados pelos
monges, como caixas, penas,
aparos, tinteiros e pergaminhos.
Até dia 30 de Junho no Palácio
do Beau Séjour, em Lisboa.
Informações, tel. 21 7701122.

Este ano, o Festival Panda tem
dois palcos distintos por onde
vão passar as personagens
mais acarinhadas pelos fãs do
canal: Noddy, Ruca, Docinho
de Morango e Wow Wow. No
palco secundário, a animação
cabe às personagens das séries
“Vila Moleza” e “Irmãos Koala”.
Dias 26 e 27 de Junho, no Estádio Municipal de Oeiras e, dia
4 de Julho, no Europarque,
em Santa Maria da Feira.
Informações, tel. 707 780000.

CINEMA
“Em Roma”
LUSOMUNDO,
ESTREIA DIA

24 DE JUNHO

de Sousa Bastos

“Atraídos pelo Crime”

OBJECTIVA

LUSOMUNDO, ESTREIA DIA 24 DE JUNHO

A autora diz que o seu
amor pela pastelaria é
tão lógico quanto irracional. Seja
como for, Leonor de Sousa Bastos, inspirada pela mãe e pela
avó – sobre esta última diz ser a
melhor cozinheira do mundo –,
mergulha no universo dos doces,
porque os considera sinónimo de
festa. Um livro de receitas com
exemplos de pequenos pecados
e delitos. Porque é difícil resistir
a bolos, tartes, bolachas e outras
guloseimas.

musical do romantismo europeu: Frédéric Chopin e Robert
Schuman. A dança e um variado
leque de contrapontos vão
cativar o público infanto-juvenil. O festival apresenta-se em
locais históricos, cheios de
carisma, como os Palácios de
Sintra, Queluz e Seteais, as
Quintas da Regaleira e da Piedade, a Adega de Colares e o
Centro Cultural Olga Cadaval.
Informações, www.festivaldesintra.pt.

Os protagonistas do filme
são três polícias de Brooklyn,
interpretados por Richard
Gere, Ethan Hawke e Don
Cheadle. Com percursos distintos, acabam por se cruzar
na intrigante cena de um crime, à qual os seus destinos
ficam amarrados. Cada um
à sua maneira vai investigar
o caso e, durante o processo, vão ser testadas a sua
lealdade e a sua moral.

Uma ambiciosa jovem
de Nova Iorque, desiludida com a sua vida
amorosa, viaja para Roma para
o casamento da irmã mais nova.
Na cidade italiana, decide tirar
moedas mágicas de uma suposta fonte do amor, o que acaba
por despoletar a paixão de um
estranho grupo de pretendentes: um magnata das salsichas,
um mágico de rua e um modelo
vaidoso e narcisista. Quando um
repórter a persegue, apaixonado, ela não sabe se o amor dele
é verdadeiro.

“A Saga Twilight. Eclipse”
LUSOMUNDO, ESTREIA DIA 30 DE JUNHO

Bella volta a estar em perigo,
quando Seattle é devastada por
uma série de mortes misteriosas
e um vampiro continua a persegui-la em busca de vingança.
Por outro lado, tem de escolher
entre o amor por Edward e a
amizade de Jacob, sabendo
que essa decisão vai inflamar a
eterna batalha entre vampiros e
lobisomens. Mas tem ainda de
fazer outra opção: a mortalidade ou a imortalidade?

sabor lux
fotos Artur Lourenço

A cozinha de Vasco Aragão
Lagosta com Caviar de Lupos
Vermelho e Morangos
INGREDIENTES
(4 pessoas)
1 limão
2 lagostas
● 1 embalagem
de crème fraîche
● 500 g de morangos
● Sal q.b.
● 1 fio de azeite virgem
●
●

Coza as lagostas em água a
ferver temperada de sal, durante 10 a 12 minutos. Retire-as
da água e arrefeça. Quando
estiverem bem frias, corte-as
ao meio, retire-lhes a tripa e
limpe a parte da cabeça.

Numa taça, misture o crème
fraîche com um pouco de sumo
de limão.
Recheie as cabeças com o crème
fraîche e faça uma tira com
o caviar.
Sirva com morangos frescos.

Risotto de Palmito com Queijo
Red Leicester e Cebolinho
INGREDIENTES
(4 pessoas)
200 g de risotto
1 lata de palmitos
● 100 g de queijo
Red Leicester
● 1 molho de cebolinho
● 1 dl de azeite virgem
● Sal q.b.
●
●

Abra a lata de palmitos, retire
os palmitos e reserve a água.
Corte-os em rodelas com
0,5 cm de espessura.
Num tacho deite o azeite, deixe
aquecer e de seguida deite o
risotto e envolva-o. Quando
estiver quente, junte a água dos

palmitos e vá acrescentando
mais água quente, sempre
que necessário. Tempere de
sal. Quando o risotto estiver
pronto, junte o queijo cortado
em cubos, o palmito às rodelas
e o cebolinho picado, e sirva
de imediato.

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS
Tel. 21 4820220

shopping
MBALL, UMA NOVIDADE A NÃO PERDER
A M&M’S lançou em exclusivo a Mball,
uma bola com o formato dos M&M’S
Amendoim que promete trazer mais
animação ao mundo do futebol.
Cada toque na Mball é uma surpresa
e nunca se sabe onde é que ela vai parar!
Muita animação com este desporto que
também pode ser praticado na Internet.
Consulte o site www.m-ball.com,
descubra como pode ganhar uma Mball
e divirta-se com a família e os amigos.

DESIGN ITALIANO
A linha de mobiliário italiano BUSSO apresenta as
mais recentes novidades do designer colombiano
Orlando Torres. O uso do ferro como matéria-prima prevalece, o que possibilita uma decoração
arrojada e actual. As molduras Conical estão
disponíveis em quatro cores. À venda na Octógono,
em Lisboa, Porto da Vila, em Sintra, Best of Living,
em Braga, e Dicuore, no Porto. €132

PIZZAS, PASTAS
E SALADAS NA HORA
A QueenMama’s acaba de lançar
o novo serviço Delivery QueenMama’s
no espaço do Campo Pequeno.
Em Portugal desde 2007, a marca
trouxe inovação ao sector das pizzas,
pastas e saladas através da confecção
de produtos de inequívoca qualidade
e da introdução do Good Fast Food.
Na hora e de forma rápida, pode
deliciar-se com um prato feito
com os seus ingredientes preferidos.
Comprove-o numa das lojas (Lisboa,
Caldas da Rainha, Guarda, Castelo
Branco, Braga, S. Domingos de Rana).

GLAMOUR E SEDUÇÃO

BRILHE DURANTE O VERÃO
As Electra fazem parte da nova colecção
da Fitflop Footwear, uma marca composta
por modelos desportivos e casuais,
que partilham a mesma forma original.
A sola, desenvolvida por biomecânicos,
que aumenta a actividade muscular,
vai transformar as suas pernas.
Com uma tira superior a envolver o pé,
as Electra podem ser usadas
com diferentes looks. Disponíveis
em seis cores. €74,95

A nova colecção da Tezenis
trouxe de volta a renda,
a pensar nos momentos
sensuais. Um look
glamouroso e requintado,
ideal para quem procura
um estilo pessoal e único.
A camisa de renda preta
com mangas de balão e
gola adornada com botões
valoriza as formas
do corpo. Uma peça
versátil e muito feminina
para um Verão marcado
pela juventude.
Preço sob consulta.

O MUNDIAL
DE FUTEBOL
MINUTO A MINUTO
Para não perder
nenhum detalhe
do Campeonato
do Mundo de Futebol,
o SAPO disponibiliza
um conjunto
de conteúdos
multiplataforma
exclusivamente
dedicado ao evento
desportivo. Vai
estar disponível
na Internet, através
do telemóvel e de
aplicações mobile para
Android, Nokia WRT,
Windows Phone,
Palm Pré e iPhone.
Acompanhe, minuto
a minuto, tudo o que
se passa no Mundial.

VISUAL FRESCO E DESCONTRAÍDO
VERY CLINIQUE
A Very Clinique – Clínica
Médica e Estética by Alba
Group oferece os mais
avançados equipamentos,
adaptando-se às
necessidades dos seus
clientes. Num ambiente
relaxante, a clínica tem um
vasto leque de consultas
e tratamentos faciais
e corporais: cirurgia plástica,
medicina estética, nutrição,
peelings, mesoterapia,
botox, LPG Lipomassage,
Freeze e tratamentos a laser.
Av. João XXI, 15, r/c esq.,
em Lisboa. Tel. 21 8407387
e 96 4029597.

O Verão está a chegar e é por isso que
os novos relógios Lacoste se enchem
de cor, desde laranja e amarelo a verde
e rosa-vivo. Os novos modelos
da marca têm bracelete de pele
com rebordo nas mesmas cores
do mostrador e são perfeitos para obter
um visual fresco e descontraído,
mas ao mesmo tempo muito elegante.
À venda nas melhores ourivesarias
e nos agentes autorizados por €145.

CALCANHARES COMO NOVOS
Fiéis à filosofia de melhorar a saúde e o
bem-estar das pessoas através dos seus pés, a
Dr. Scholl criou a lima para calcanhares gretados,
com uma forma única e ergonómica, desenhada
para combater a pele dura e seca dos calcanhares.
A lima remove e alisa a pele seca de forma
confortável. À venda em farmácias
e parafarmácias pelo PVP recomendado: €13,50.

PELE PURIFICADA
O Oenobiol Purifiant Peau
é o primeiro suplemento
para a pele com problemas,
desenvolvido para combater
as imperfeições causadas
por cansaço, stress, variações
hormonais e agressões
externas sem secar a pele.
PVP recomendado €28,50.

TORCER POR PORTUGAL

PRÁTICAS PARA O VERÃO
Ideais para ir à praia, surfar,
passear e aproveitar o Verão
da melhor maneira,
as mochilas da Maresia são super
práticas e irresistíveis!
Com vários modelos e muitas
cores, difícil vai ser escolher.
Os artigos da Maresia,
marca especializada em surfwear,
estão à venda em lojas
de desporto em todo
o País. €34,95

O Mundial de Futebol na África
do Sul já começou e se os mais
pequenos da família ainda
não têm a camisola para apoiar
a Selecção Nacional, apresse-se!
A MDD, marca 100% portuguesa,
criou duas t-shirts para crianças
que sabem que para vibrar
neste Verão é preciso vestir
as cores de Portugal. As t-shirts
para rapaz e para rapariga
custam €9,20 cada.

MÚSCULOS TONIFICADOS SÓ COM O ANDAR
Os inovadores Shape-ups, da Skechers, conciliam
o estilo com o exercício físico. Os novos modelos
promovem a saúde e o bem-estar, uma vez
que melhoram a circulação sanguínea,
queimam calorias e favorecem a perda
de peso graças à sola de rolamento
dinâmica. Disponíveis em diversas cores.
À venda nas lojas de desporto
e no El Corte Inglés por €99,90.

COMCORTIÇA E BUILT A FAVOR DA FUNDAÇÃO DO GIL
As marcas Comcortiça (www.comcortiça.com) e Built
(www.builtny.com) escolheram ajudar a Fundação do Gil,
através do seu projecto de responsabilidade social. Instituída
em 1999, a fundação tem vindo a concentrar o seu trabalho
no apoio a crianças hospitalizadas por tempo prolongado,
através dos projectos Casa do Gil, UMAD e Dia do Gil.
Agora, conta com a ajuda de mais estas
duas marcas de sucesso.

SUDOKU

jogos lux
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DIRECÇÃO COMERCIAL E PUBLICIDADE Directora-Geral de Publicidade Isabel
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Ramiro Agapito (rjagapito@mce.iol.pt) Assistente de Produção Inês
Pereira Digitalização e Tratamento de Imagem – Ricardo Pereira
(coordenador), Diogo Sargento, Frederico Queirós e Pedro Figueiredo
DIRECÇÃO DE INFORMÁTICA Director Jorge Caldeira (jcaldeira@
mce.iol.pt) DIRECÇÃO DE CIRCULAÇÃO Director Bruno Ventura
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DIRECÇÃO EDITORIAL Directora – Felipa Garnel (fgarnel@
lux.iol.pt) Editora Executiva Felipa Saraiva (fsaraiva@
lux.iol.pt) Editor Carlos Gonçalves (cmgoncalves
@lux.iol.pt) Editor de Fotografia Rui Moreno
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Oom, Vasco Sousa Coutinho e Vera Monteiro Torres (saúde), Inês
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signos lux
ilustrações Rita Simões

Por Maria Helena
Lic. em Sociologia
www.mariahelena.tv
Tel. 21 3182599

JOÃO MANZARRA
Conhecido através do programa “Curto-Circuito”,
foi na apresentação de “Ídolos” que João Manzarra
se tornou uma das figuras da actualidade mais
conhecidas e apreciadas pelo público português.
Nativo do signo Gémeos, mostra a postura divertida,
bem-disposta e extremamente comunicativa,
que caracteriza aqueles que nasceram sob este
signo. A comunicação é, sem dúvida, um dos
pontos fortes de Gémeos, e quem nasceu sob
esta influência cativa facilmente o público através
da sua eloquência e do seu sentido de humor.

CARNEIRO
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: Marte
Carta Dominante: Rei de Ouros,
que significa Inteligente.
Amor: Se não se sente feliz
na sua relação amorosa, fale
abertamente com o seu parceiro
e tudo melhorará.
Saúde: Veja bem por onde anda,
pois está sujeito a quedas.
Dinheiro: Boa semana a este nível.
A sua capacidade de análise pode
render-lhe bons dividendos.
Lema da Semana: Oiço o meu
coração com inteligência, sei que
ele é o meu melhor conselheiro.

TOURO
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: Vénus
Carta Dominante: A Torre, que
significa Convicções Erradas.
Amor: Para que não haja mal-entendidos, dê mais importância ao diálogo.
Saúde: O seu corpo beneficiará
muito se fizer mais exercício
físico.
Dinheiro: O seu trabalho exige
mais empenho e dedicação.
Não se poupe a esforços.
Lema da Semana: Sempre que
estou errado, não tenho medo
de recomeçar de novo.

GÉMEOS
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente:
Mercúrio
Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa.
Amor: Seja confiante e optimista
na sua relação amorosa, não tem
motivos para se sentir inseguro.
Saúde: Cuide melhor do seu visual.
Dinheiro: Pode enfrentar alguns
contratempos a nível financeiro,
esteja preparado para não ser
surpreendido.
Lema da Semana: Tenho espírito
de iniciativa, porque sei que sou
capaz.

CARANGUEJO
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente:
Lua
Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade.
Amor: Por mais tarefas que
tenha a seu cargo, não deve
negligenciar a sua família.
Saúde: Controle os seus nervos,
adoptando uma postura mais
descontraída e optimista.
Dinheiro: A ajuda de um familiar
pode render-lhe um dinheiro extra.
Lema da Semana: Sou generoso
comigo mesmo e com os que
me rodeiam.

LEÃO
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: Sol
Carta Dominante: 2 de Ouros,
que significa Dificuldade.
Amor: Cuidado com a sua sensibilidade excessiva, não seja tão
irascível.
Saúde: Seja sensato e equilibrado no que diz respeito à sua
alimentação.
Dinheiro: Nesta fase não deve
correr riscos desnecessários, evite
expor-se a nível profissional.
Lema da Semana: Venço as
dificuldades através do optimismo
e da confiança.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente:
Mercúrio
Carta Dominante: Rainha de
Espadas, que significa Melancolia.
Amor: Procure o apoio e o conselho dos seus amigos para lhe
darem ânimo nas horas difíceis.
Saúde: Possíveis problemas
do foro intestinal.
Dinheiro: Aprenda a confiar nas
suas capacidades, não se deixe
abater por entraves e obstáculos.
Lema da Semana: Quando a tristeza
me bate à porta, peço ao meu anjo
da guarda que a mande embora.

BALANÇA
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente:
Vénus
Carta Dominante: Rainha de Paus,
que significa Poder Material.
Amor: Da qualidade do seu tempo
livre depende a sua saúde e o seu
rendimento profissional, por isso
aprenda a divertir-se com os que ama.
Saúde: A harmonia dar-lhe-á saúde
física e espiritual.
Dinheiro: Evite investimentos de vulto sem ponderar bem prós e contras.
Lema da Semana: Alcanço o poder
material começando por ter poder
sobre os meus pensamentos.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: Plutão
Carta Dominante: Cavaleiro de
Copas, que significa Proposta
Vantajosa.
Amor: Uma declaração amorosa
da parte de um amigo irá deixá-lo
muito surpreendido.
Saúde: Deverá ser mais cuidadoso
com aquilo que come.
Dinheiro: Talvez tenha oportunidade
de mudar de emprego, se for
essa a sua vontade.
Lema da Semana: Acredito que a
vida tem propostas maravilhosas
para mim.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente:
Júpiter
Carta Dominante: Rainha
de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Seja dedicado e compreensivo com a sua cara-metade.
Saúde: Qualquer doença terá
rápidas melhoras.
Dinheiro: Não negue o seu apoio
a quem necessita dele.
Lema da Semana: A sinceridade
domina as minhas relações com
os outros, sei que tenho amigos
verdadeiros.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: Saturno
Carta Dominante: 10 de Espadas,
que significa Dor.
Amor: Seja sensível aos sentimentos
dos que o rodeiam. A sua frieza
pode magoar alguém.
Saúde: Modere o uso de sal e
temperos para que a sua tensão
arterial não suba de repente.
Dinheiro: Deve ser mais contido
nas suas despesas, pois esta fase
não é benéfica.
Lema da Semana: Acredito
que toda a dor pode ser vencida
através da fé.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: Urano
Carta Dominante: Cavaleiro
de Ouros, que significa Pessoa
Útil.
Amor: Pode surgir uma paixão
inesperada no seu local de
trabalho.
Saúde: Possíveis doenças psicossomáticas.
Dinheiro: O seu trabalho exigirá
muito de si, mas o esforço que
despender será recompensado.
Lema da Semana: Procuro ser
uma pessoa útil àqueles que me
rodeiam.

PEIXES
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente:
Neptuno
Carta Dominante: 8 de Copas,
que significa Concretização.
Amor: A paixão vai imperar no
seu dia-a-dia.
Saúde: Evite cometer excessos
a nível alimentar. Habitue-se a
beber 1,5 l de água por dia.
Dinheiro: Seja disciplinado
nas suas despesas, eliminando
qualquer gasto supérfluo.
Lema da Semana: Sei que sou
capaz de concretizar os meus
sonhos.

