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John Legend dará um concerto em
Portugal este mês
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Louis Vuitton e Karl Lagerfeld celebram o Monogram 

2014, Seis Iconoclastas, Um Ícone: CHRISTIAN LOUBOUTIN, CINDY SHERMAN,
FRANK GEHRY, KARL LAGERFELD, MARC NEWSON e REI KAWAKUBO

inspiraram-se no icónico Monogram LOUIS VUITTON.
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O mundo está repleto de possibilidades que só serão para todos quando a informação e a edu-

cação forem plenamente acessíveis no mundo global. E ainda há um “mundo” a desbravar nesse

sentido. A começar no nosso próprio país. Desenvolver e trabalhar estas áreas é um caminho

para nos munirmos de “armas” para combater as dificuldades que inevitavelmente se nos deparam

na vida, sobretudo para preparar os nossos filhos e lutar por um mundo melhor.

Vivemos numa época em que a competitividade se tornou feroz, em que a mudança é certa.

Somos forçados diariamente a constantes adaptações. Por tudo isto reconheço que querer

concretizar determinados objetivos pode tornar-se um calvário repleto de obstáculos, dificul-

dades e desilusões. Em contrapartida, nunca vivemos numa época tão rica de possibilidades.

Talvez escolher entre tantas oportunidades se torne só por si uma tarefa hercúlea. É aqui que

a força de vontade e a disciplina mental se tornam fundamentais. 

O fracasso, que na grande maioria das vezes tememos enfrentar e aceitar, é o que nos impede

de nos realizarmos como pessoas, de realizar o nosso projeto de vida. Persistir, recomeçar ou

empenhar-nos mais da próxima vez: essa deve ser sempre a nossa lição nos pequenos fracassos,

nunca deixarmos de olhar o objetivo maior. Podemos falhar por não nos empenharmos bastante

ou por criarmos uma expectativa irreal sobre uma determinada pessoa, ação ou lugar. E, quando

nos desapontamos, pensamos que fracassamos de alguma maneira. Mas os desencantos

devem ser vistos como uma oportunidade de reaprendizagem, sem nunca nos determos neles

mais do que o necessário para perspetivarmos novas formas de obter o que desejamos. 

É preciso estarmos atentos ao que nos rodeia e tentar perceber onde é que as nossas paixões

se podem encaixar e onde o mundo mais precisa da nossa paixão. Este caminho de descoberta

pode ser o nosso maior aliado, nos relacionamentos, na carreira, no sucesso em geral que pro-

curamos na vida. Saber o que amamos, o que mais queremos, conhecer as nossas virtudes e

fraquezas, colocar em ação as nossas melhores capacidades é o meio caminho que só a nossa

força imparável pode completar. 

Há dias, a propósito de uma manifestação pacífica num liceu de Lisboa, em que os estudantes

simplesmente exigiam condições mínimas de higiene para poder estudar (já nem iam tão longe,

a pedir o luxo de todos os professores que lhes são devidos por direito, apenas as técnicas au-

xiliares de limpeza, que por motivos inexplicados foram “desaparecendo” daquela escola), ouvi

uma mãe em histeria a resgatar a sua filha do protesto organizado. Partilho do sentimento de

preocupação maternal, num cenário que não deixa de assustar pela imprevisibilidade e possível

perigo para os nossos filhos. Não consigo partilhar da cer-

teza que ela gritava à filha enquanto a levava dali para fora:

“Não és tu que vais mudar o mundo!” Como pais, tão gran-

de é o nosso dever de proteção como o de fazer acreditar

aos nossos filhos que podem mudar o mundo. Uma pes-

soa pode mudar o mundo, para o melhor ou para o pior,

mas tem esse poder. Já várias pessoas o fizeram. Talvez

naquele dia aquela mãe tivesse mudado o mundo, ao gritar

a uma criança de 12 anos que não tem a força em que

acredita. Com a melhor das intenções pode ter quebrado

um poder transformador. Era apenas uma criança, mas

por isso mesmo talvez as palavras gritadas devessem ser

outras: as de que a filha tinha toda a razão, e que juntas

iriam arranjar uma outra forma, já que aquela não lhe pa-

receu a mais certa...

Não vou criar a minha filha a duvidar da sua própria força,

a pensar que não pode mudar o mundo. Porque ela pode.

Todos podemos.

EDITORIAL

DIRETORA
SOFIA LUCAS

“Cultiva a concentração, tempera 
a vontade, faz de ti uma força pensando,
o mais intimamente possível, que 
és realmente uma força.” FERNANDO PESSOA

NIKI DE SAINT PHALLE, 
MODELO, PINTORA, ESCULTORA
E REALIZADORA
Nasceu em Paris, em 1930, 
filha de pai francês e mãe
franco-americana, e usufruiu 
de uma educação típica de boas
famílias, nos Estados Unidos.
Teve uma infância marcada pela
relação incestuosa com o pai 
e por uma mãe dominadora.
Durante a adolescência foi
modelo, chegando a ser capa 
da Life Magazine e da Vogue
francesa em 1949. No início dos
anos 50, já casada e com dois
filhos, sente-se refém da vida
burguesa e de uma sociedade
cujos valores conservadores 
a deixam doente. Depois de 
lhe ter sido diagnosticada uma
esquizofrenia, dedica-se à
pintura como forma de terapia.
Resolve regressar a Paris,
divorcia-se e transforma-se
numa artista autodidata.
Através da sua obra, conseguiu
encontrar o seu lugar no mundo
e lutar pelos direitos de
igualdade entre os géneros. “As
minhas esculturas representam
o mundo grandioso das
mulheres no mundo de hoje,
das mulheres no poder.” Criou 
o movimento Nanas Power,
figuras femininas de grandes
dimensões que invadiram os
espaços públicos e a cultura,
nos anos 60. Defendia que
depois do fracasso do
comunismo e do capitalismo
restava o poder matriarcal.
No fim da vida resumiu assim 
a sua carreira: “Tive a sorte 
de encontrar a Arte porque, a
muitos níveis, o meu cérebro
seria o de uma terrorista.” 

JARDINS DO TAROT,
CAPALBIO, ITÁLIA 
(1978-1998)
Um conjunto 
de 22 esculturas 
em grande escala, 
que representam 
os arcanos maiores
do Tarot. “Foi
construído com
dificuldades, amor,
entusiasmo, obsessão 
e sobretudo fé. Nada 
me podia ter parado.” 

A LUTA PELA PAZ
COMEÇA NA
LUTA PELA EDUCAÇÃO
A luta contra a opressão
das crianças e dos jovens
e o direito à educação foram,
segundo o comité, a razão
central da atribuição 
do Nobel da Paz 2014 
a Malala Yousafzai 
e a Kailash Satyarthi.
A Academia sueca conseguiu,
com a atribuição partilhada
do Nobel à paquistanesa
Malala Yousafzai e ao indiano
Kailash Satyarthi, premiar a
defesa dos direitos humanos
das crianças e em simultâneo
dividir a distinção entre as
duas potências nucleares
inimigas asiáticas.

Vida e obra de 
uma mulher de força
imparável. Exposição
no Grand Palais,
Paris, até ao dia 2 de
fevereiro de  2015. 



A AMIZADE E O TEMPO
Não é por acaso que a palavra amigo tem raízes do latim da palavra
amore… A verdade é que conforme vamos crescendo os amigos veem-
se menos. Depois de ler esta revista que compro há mais de um ano,
deparei-me com a lembrança, se é que posso chamar assim o maior
luxo de todos, que é ter tempo para estar com pessoas a quem
chamamos amigos. Depois de ler o editorial fiquei a pensar como é
que tenho falhado tanto com os meus amigos?! Tentei desculpar-me:
talvez por falta de tempo, por uma vida muito preenchida, fui
substituindo o estar presente por estar atrás de um computador por
ser mais cómodo e por de certa forma não me sentir em falta. Esta
semana resolvi almoçar com uma amiga que não via há cerca de dois
anos. Apenas mantenho contacto através das redes sociais e posso
dizer que falámos como se não tivesse passado um único dia que não
estivéssemos juntas. Concordo com a Sofia mais uma vez: a melhor
rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos. No meu ponto de
vista, as redes sociais também nos afastam, pois quando realmente
queremos temos sempre tempo... E não é o tempo que passa pela
amizade. Mas a amizade que passa pelo tempo. Mais do que nunca
tenho a certeza de que precisamos de segurá-la com todas as forças...
Obrigada a toda a equipa da revista por saber desmistificar este

grande tema que não só é a
amizade mas é tudo o que de
especial existe, pois entre o
dia de ficarmos amigos e o
dia de morrermos vai com
certeza uma distância tão
grande como a vida.

ELISA DE JESUS 

NÃO PERCA
NA PRÓXIMA EDIÇÃO

INBOX

CARTA DO MÊS

Escreva-nos para a revis ta Máxima, Rua Luciana Stegagno 
Picchio, n.º 3, 1549-023 Lisboa ou para o fax 21 049 31 31 
ou para o e-mail: cor reioleitores@maxima.cofina.pt

PARABÉNS À MÁXIMA!
Parabéns pelo seu mais de um quarto de século

mas, sobretudo, pela dedicação e empenho de-

positados em cada edição! Felicito todo o uni-

verso Máxima, desde os colaboradores aos lei-

tores que aguardam ansiosamente cada edição. 

Esta é uma revista feita por pessoas fantás-

ticas para pessoas igualmente fantásticas. É

uma revista que mensalmente nos presenteia

quer com crónicas orientadas para a realidade

social, quer com dicas e conselhos para nos

amarmos cada vez mais!

A Máxima faz anos, mas os presenteados somos nós! Bem-haja a quem

está por detrás de todo o sucesso: este “parabéns” é vosso!

MÁRCIA MOREIRA

INTENSIDADE MÁXIMA
A amizade, como a vida, só tem sentido quando em intensidade máxima. E
por isso gostei tanto deste último número da revista. Para dizer a verdade,
gosto sempre. Gosto do formato em papel, que levo comigo para todo o lado.
Gosto de me sentir inspirada, de conhecer pessoas e tendências. Gosto de
música, de teatro, de literatura, de cinema, de moda. Gosto de poder contar
com tudo isso sempre que abro a revista. E, por isso, tenho a Máxima como
minha amiga. E revolvi escrever-lhe uma carta. Os meus parabéns a toda a
equipa e o meu muito obrigada pela companhia que me fazem.

DANIELA PEREIRA

GANHE 
ESTE PRÉMIO!
Na próxima edição, 
a leitora premiada com 
a carta do mês receberá
uma fragrância Extatic, da
Balmain, no valor de €55.

A Paz segundo Mafalda As Crises segundo Mafalda

Os Pais a contas com Mafalda A Política segundo Mafalda

4 LIVROS DISPONÍVEIS

Não perca, com a próxima edição, 
4 livros da Coleção Mafalda, a Contestatária 

A mais hilariante crítica do mundo 
chega à Máxima

GRÁTIS

E AINDA DOIS VALES DE
DESCONTOS EXCLUSIVOS
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ISABEL STILWELL 
A jornalista que começou
a sua carreira no Diário
de Notícias e autora 
de best-sellers como 
o livro sobre D. Filipa 
de Lencastre colabora
frequentemente com 
a Máxima. Este ano tem
entrevistado os “homens
sem preconceitos”.
Conheça os novos
rostos da nossa causa.  

Qual a maior dificuldade que as mulheres 
de sucesso enfrentam hoje em dia? “A maior
dificuldade que as mulheres de sucesso
enfrentam... são elas próprias. São elas, antes de
mais ninguém, que exigem ser boas profissionais,
boas amantes, boas esposas, boas mães,
sobretudo boas mães. São elas que se castigam,
antes de mais ninguém, quando falham ou 
sentem que falham. Se as mulheres fossem 
mais generosas consigo mesmas, era meio
caminho andado.”

DULCE GARCIA 
Subdiretora da revista
Sábado – e colaboradora
assídua da Máxima –
assina o artigo sobre
sexo que explora todas
as razões por que vale a
pena esperar pelo
príncipe encantado.
Onde é que o sucesso
é mais importante na
vida de uma mulher? 
“O sucesso é uma
componente da vida.

Trabalho desde os 15 anos, não consigo imaginar-
-me sem o fazer. Desde cedo que sonhei escrever 
e tenho a imensa sorte de fazer disso profissão.
Mas também é fundamental para mim ser bem-
-sucedida noutras áreas. Com os meus filhos, por
exemplo. Com o meu namorado e com os meus
amigos. Não consigo imaginar o sucesso como um
atributo estritamente profissional. Como também
creio que o sucesso é um ponto de equilíbrio entre
o prazer que se tira de algo e a noção de que
mesmo colocando nisso todo o nosso empenho,
nunca nada é perfeito. Com esta ideia, sofre-se
menos e evolui-se mais.”

CÚMPLICES

MAKING OF

HAIRSTYLIST

MIRKA HAJDOVA
Com uma experiência de peso na área, Mirka Hajdova já
trabalhou em desfiles, campanhas de publicidade, cinema,
produções de moda e teve cargos como diretora criativa da
marca Redken ou formadora da marca Tony & Guy de Praga.
Agora a morar em Londres, a hairstylist viajou até Portugal 
para moldar os cabelos para a história de capa. Mirka apostou
no movimento, brincando com a textura molhada, utilizando
mousse de volume (para o cabelo seco) e um spray de 
brilho para o cabelo molhado. 
O que torna uma mulher confiante e poderosa? “Acho que
quando uma mulher gosta de si mesma e vive a vida ao 
máximo, não há nada mais confiante e poderoso que isso.” 

A MODELO
BARBORA
SINDLERYOVA 
Com 26 anos, a modelo
eslovaca já fotografou para a
Women’s Health britânica,
desfilou na semana de moda
inglesa e protagonizou
campanhas para Roberto
Cavalli e Missoni Sport.  

JULIA ROBERTS
A atriz de sorriso (e riso)
inconfundível é a
protagonista da nova
campanha da Calzedonia
que passou por duas das
cidades mais românticas
europeias: Paris e
Florença. 

CARLOS 
DO CARMO 
O primeiro português a
receber um Grammy latino
recebeu a jornalista Rita
Lúcio Martins em sua casa
para uma conversa
demorada que tocou em
vários aspetos da vida do
cantor: desde os tempos
de liceu – onde deu os
primeiros passos no fado 
– ao legado da sua mãe. 

O CONCEITO
Este mês, o editorial de capa 
é inspirado num clássico de
cinema de 1988 que conta a
história da ascensão de uma
secretária (interpretada por
Melanie Griffith) ao topo do
sucesso. O conceito de poder
foi retratado de forma simples
e realista com looks práticos
mas fortes em tons de preto,
vermelho e branco, para um
dia atarefado de trabalho. 
As escolhas óbvias recaíram
sobre fatos Armani, casacos
Chanel e ainda alguns chapéus
masculinos. Os ténis, que 
no passado assumiam um
papel secundário e puramente
utilitário, recentemente
popularizados pelas maiores
casas de moda como Chanel,
aparecem agora em destaque
como statement numa perfeita
conjugação de estilo e
conforto. Os lábios vermelhos
– um símbolo eterno 
de força feminina – 
completam o figurino.  

Por detrás 
de uma 
grande capa...
Uma grande equipa! Acompanhe 
os bastidores da edição dedicada 
ao sucesso no feminino.   
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E AINDA Moda, living, lifestyle, entrevistas exclusivas… Tudo à distância de um clique.

EXCLUSIVOS ONLINE

IPAD
Para quem já aderiu à
vaga digital, a edição
em formato iPad é o

modo mais prático de
ter a revista. Rápido, de

fácil consulta, com
mais conteúdos, mais
fotos, vídeos, músicas.
Descarregue e vá pelos

seus dedos!

OS 50 MAGNÍFICOS
As temperaturas baixas espreitam 

e por isso é preciso encontrar o
casaco, o blusão ou a parka que lhe
convém para atravessar esta nova

estação sem sobressaltos. Para
que a escolha seja variada, temos

50 opções para lhe mostrar.

O QUE É TRENDY AGORA?
Locais, moda, destinos, lifestyle…

Fique a par de todas as tendências.
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“O ÚNICO LUGAR ONDE O SUCESSO
VEM ANTES DO TRABALHO 

É NO DICIONÁRIO.”Albert Einstein

Coordenadaspara o mês...
NO CAOS DE XANGAI

DESCOBRE-SE A
HARMONIA 

DA NOVA LOJA HERMÈS
A marca  inaugurou uma loja no número 217 da Middle

Huaihai Road, em Huangpu: a área de vendas está
distribuída por três andares, onde se descobre 

a exposição O Cavalo Hermès.

LINHAS DE LUXO
A escrita à mão tem

sido ultrapassada pelo
recurso ao digital, 

mas a Versace resiste
à tendência com as
linhas de canetas
coloridas Cosmos,
Astrea e Olympia. 

NATUREZA
SEDUTORA

Desde 1979 que
Natura Bissé 
– de origem
espanhola –
alia natureza 
ao luxo para 
um cuidado 

de excelência
do rosto e do
corpo. Agora, 
a marca tem

representação
no mercado

nacional. 

PARA O INFINITO 
E MAIS ALÉM!

América do Sul é o destino
que se segue no roteiro das

viagens culturais da Pinto
Lopes Viagens. Argentina e

Chile – O Melhor da
Patagónia propõe uma

experiência única entre 29 de
novembro e 9 de dezembro.

www.pintolopesviagens.com
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COR FATAL
Inspirados nas musas da marca, os
batons da nova coleção exclusiva Pure
Reds by Color Rich estão disponíveis 
na Beauty Boutique L’Oréal Paris, na
Rua Nova do Almada, 105, em Lisboa.
Descubra o vermelho perfeito para si!

À venda exclusivamente 
na Fashion Clinic, na Av. 
da Liberdade, 192-A, Lisboa.



Ative a imunidade da sua pele.
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O MESTRE
SCORSESE
É ALVO DE UMA

BIOGRAFIA ILUSTRADA
Scorsese - A Retrospective, de Tom Shone, Thames & Hudson.

Preço: €38. www.thamesandhudson.com

NOVA DOSE DE ENERGIA
Pioneira dos sumos verdes em
Portugal, a Liquid alargou o seu
universo detox à comida, abrindo
um espaço no Largo do Carmo, em
Lisboa. O Detox Lounge by Liquid
serve pequenos-almoços, brunches
e almoços, introduzindo ainda os
novos sumos de pressão a frio.

SOLUÇÃO MÁGICA
A Triumph deu ouvidos a todas
as mulheres que se sentem
desconfortáveis com os aros
metálicos dos seus soutiens e criou
Magic Wire, um novo aro em silicone
que garante o mesmo suporte sem
o incómodo. Esta novidade está
presente em vários modelos 
da coleção outono/inverno.

NÚMERO MÁGICO
Dior VIII Montaigne é uma
homenagem à casa francesa,
evocando o dia da abertura da
primeira loja do criador em
Paris, em 1946. Disponível nas
lojas Machado Joalheiro. 

INSPIRAÇÃO
ANCESTRAL 
De nome Uchiwa,
a cadeira macia
de braços abertos
da marca
dinamarquesa
Hay foi inspirada
no leque japonês
tradicional. Tal
como o leque, 
o seu exterior
é duro e rijo,
enquanto o seu
interior é macio 
e convidativo.
www.hay.dk
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ORIGINALIDADE
À MESA

Hybrid é o nome da
nova coleção de

pratos criados para a
Seletti. As peças de
porcelana misturam

influências da estética
ocidental e oriental,
dividindo ao meio
decorações que

justapõem cenas e
temas do respetivo
imaginário cultural. 

A partir de €31.

Soutien,
€59,99, e
culottes,
€49,99, em
poliamida,
renda e
elastano.

Relógio Dior VIII
Montaigne em
aço e ouro rosa
com diamantes,
€7100, Dior, 
na Machado
Joalheiro.
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FIM DE SEMANA EXCLUSIVO
Conduzir um Audi, conhecer a nova coleção
premium da Adidas, conversar com artistas
internacionais enquanto se degusta um jantar
assinado pelo grupo Silver Spoon. Algumas das
atividades previstas entre 7 e 9 de novembro, na
3.ª edição da Semana do Luxo, Arte e Design,
organizada pelo Martinhal Beach Resort & Hotel,
em Sagres. www.martinhal.com

TUDO SOBRE
QUEIJO,

PARA DESCOBRIR
NUM NOVO ESPAÇO!

Queijaria-Cheese Shop & Bar, em Lisboa. www.queijaria.pt

HOME SWEET HOME
Para potenciar o conforto da casa,
a Pedroso & Osório apresenta duas
novas coleções Jane Churchill, de

tecidos e papéis de parede.
Enquanto Havana joga com uma

paleta colorida, Atmosphere II traz
texturas luxuosas.

www.pedrosoeosorio.com/pt

17

12
14

15 16

PEGADAS À CHUVA
De vez em quando é preciso uma explosão de 
cor e design para animar o outono. Por isso
chega-nos a coleção Nike SneakerBoot de Holiday
2014 que, além de apresentar novos modelos,
também aposta na reinvenção de modelos
específicos de corrida, basquetebol e treino. 

As boas iniciativas
não se ficam por aqui:
a Associação Laço
lança também este
ano a 3.ª edição da
Bolsa de Investigação
na área do cancro da
mama com duas
bolsas no valor de 25
mil euros cada para
incentivar novas
descobertas na área. 

13
HAIRSTYLIST WEEK 
A Redken volta a unir forças com a
Associação Laço na luta contra o cancro 
da mama através da Hairstylist week. De 10
a 16 de novembro, aproveite para se mimar 
a um preço especial: menu coloração mais
brushing pelo valor de €25 em que €2
revertem a favor da causa. Saiba mais 
em www.facebook.com/redkenportugal. 

PORTUGAL LÁ FORA
Rita Rivotti juntou duas tradições centenárias de
Portugal – o vinho e o crochet – e criou embalagens
luxuosas carregadas de emoção. A ideia recebeu o
galardão de Ouro na categoria de luxo dos Pentawards
– worldwide design packaging competition. 

Ténis Air Max 1, €150. Lunarelite Sky Hi, €150. Roshe Run Hi, €85. E Dunk Sky Hi, €180.
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UM PASSEIO PELA
FLORESTA

INSPIRA INTERIORES
CONTEMPORÂNEOS
Taças Log Bowl em cerâmica e madeira reaproveitada, feitas 

à mão pelo colectivo Loyal Loot. www.loyalloot.com

PINCELADAS DE NATUREZA
Ver uma exposição de quadros de John Constable
é quase como espreitar por diferentes janelas na
Inglaterra do século XIX. O Victoria and Albert
Museum rende homenagem com uma grande
exposição de obras do pintor inglês. 
Constable – The Making of a Master vai estar 
até 11 de janeiro de 2015, em Londres.

MISTICISMO
Pégaso, o cavalo

alado da mitologia
grega, invadiu os

ateliês Bimba y Lola e
“deu asas” a um novo

padrão que a 
marca inclui na sua

nova coleção.
www.bimbaylola.com
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ABRE BREVEMENTE
No centro do ski resort mais alto da Europa
(Val Thorens), a uma altitude de 2300 metros,
nasce um novo hotel para todos os
entusiastas de desporto de neve. Descubra 
o charme francês no Hotel Le Fitz Roy,
decorado como um chalet familiar, a partir 
de 5 de dezembro, em www.designhotels.com.
Diárias a partir de €265.

CONVITE AO DESCANSO
Desenhada por Jaime Hayón, a
cadeira Piña foi apresentada em
2011 pela Magis. Três anos depois,
a mesma peça deu origem a uma
coleção alargada que combina o
design elegante com o conforto.
Perfeitos para qualquer ambiente. 
www.magisdesign.com

AS MIL E UMA NOITES
Prepare-se para viajar até ao
mundo árabe com a experiência
Medusa Shisha, no Hotel Conrad
Algarve. Dois dos mais luxuosos
tubos de shisha alguma vez
feitos – o Medusa Sépia e o
Medusa Craft – prometem
despertar todos os sentidos:
desde misturas especializadas
de tabaco premium a bebidas
sofisticadas como Beluga
Vodka. www.conradalgarve.com
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A partir de €60 (preço aproximado)
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junte-se agora ao nosso core club em facebook.com/DKNYfragrances

o perfume para mulher
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DOCES TENTAÇÕES
Será que os doces

fazem mesmo mal? Esta
pergunta levou o chef
Andoni Luis Aduriz, o

sociólogo Iñaki Martínez
de Albeniz, a Slow 
Food International 

e a Universidade de
Ciências Gastronómicas

em Polenzo (Itália) 
a lançarem The Candy
Project, uma espécie 

de mapa-mundo 
dos doces.

www.thecandyproject.org

HOMENAGEM 
AO MESTRE
O museu Thyssen-
-Bornemisza, em
Madrid, apresenta
Hubert de Givenchy, 
a maior retrospetiva 
do criador francês.
Aquele que foi um dos
maiores nomes da
época dourada da
Alta-Costura assinou
criações para várias
mulheres icónicas. 
O espólio único que
passa em revista a sua
carreira pode ser visto
de 22 de outubro a 18
de janeiro de 2015.

COLEÇÃO 
DE LUXO

Ao longo de 20
anos as famosas

carteiras dobráveis
Le Pliage, da

Longchamp, já se
transformaram em
múltiplas formas e
edições especiais.

Agora, este ícone
da casa francesa 
vê a sua história

compilada num
livro da editora

Assouline, assinado
por Laure Verchère

e com um preço
aproximado de €20.

MOBILIDADE FACILITADA
Não tem carro e precisa de ir a uma reunião
de trabalho? Está disponível uma rede de car
sharing que permite fazer deslocações em
Lisboa por €0,29/minuto. Basta efetuar uma
inscrição online em www.citydrive.pt.

INSTANTES DE LUZ
O fotógrafo alemão Vincent Peters começou
por fazer fotografia de viagem mas, a partir
da década de 1990, o seu portefólio passou 
a contar com editoriais de moda, campanhas
publicitárias e retratos de celebridades. 
A sua obra está reunida no livro 
The Light Between Us, da teTeues, por €99.

Óculos de sol da coleção cápsula Gucci Diamantissima, €390 cada.

26 28

29

27

24 25

30

FESTA DE CORES
Não é uma pincelada de cor neste inverno, 
mas sim uma colorida espreitadela ao próximo
verão. A Furla apresentou a sua coleção de
carteiras para a próxima estação durante a
última semana da moda de Milão. Num ambiente
artístico brilharam os novos modelos da marca,
assim como o mais popular Metropolis, 
tudo recheado de cores vibrantes.

INSPIRADOS NA TELA 
DIAMANTE,

OS NOVOS ÓCULOS
GUCCI PARA O OUTONO
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Lisboa - Av. da Liberdade, 180 - Tivoli Forum. T: 211543940

Porto - Av. da Boavista, 3511 - Edificio Aviz. T: 226101283

www.machadojoalheiro.com
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ENTREVISTA

Quase um ano depois do concerto com que celebrou cinquenta anos de carreira e no mês em
que recebe o Grammy atribuído pela sua obra, partimos ao encontro de Carlos do Carmo. 
A conversa que durou algumas horas, correu uma vida inteira. 
POR RITA LÚCIO MARTINS. FOTOGRAFIA DE BRANISLAV ŠIMONCÍK. STYLING DE JAN KRÁLÍCEK

VID

na sua sala de estar que nos recebe. A mesma
sala onde, desde junho – altura em que a Latin
Academy of Recording Arts and Sciences
anunciou a atribuição do Lifetime Achieve-
ment Grammy, pela primeira vez atribuído a
um português –, se sentaram jornalistas vindos
de toda a parte. “Porquê ir para uma redação,
uma esplanada ou um café? Aqui temos esta
tranquilidade”, explica, para logo de seguida

acrescentar que aquela é a única divisão a que os jornalistas têm acesso.
O resto é privado. Já no discurso, os dois setores da sua vida misturam-
se com toda a naturalidade. Faz sentido, não tivesse sido a sua mãe, Lu-
cília do Carmo, um dos grandes nomes do fado nacional e a primeira
referência do fadista, de 74 anos. “Como é que eu encaro este prémio?
Como uma abertura de portas para a música popular portuguesa, não
só para o fado. É bom para todos, não é mau para ninguém.” Nos dias
seguintes ao anúncio do Grammy, o ambiente não era tão silencioso
como naquela tarde. Num dia contou mais de 600 chamadas, já para
não falar das cartas que viriam nos dias seguintes. “É comovente. Seria
de uma grande falta de respeito não responder às pessoas. Vou respon-
dendo devagarinho. ‘Peço desculpa, já devia ter respondido há mais
tempo mas só agora...’” E as pessoas percebem isso perfeitamente. São
cartas incríveis, lindíssimas. 

Sente-se muito acarinhado.

Como artista sim, como homem sinto-me muito respeitado, o que não
é mau nos dias que correm. 
Entrou no liceu com nove anos e foi nessa altura que gravou a primeira mú-

sica. A música era quase uma inevitabilidade? 

Não era inevitavelmente uma inevitabilidade. Eu andava no Liceu Pas-
sos Manuel e a casa de fados dos meus pais era no Bairro Alto, na rua
da Barroca. Ora, às quintas-feiras não tinha aulas da parte da tarde e
ficava ali a assistir a sessões inesquecíveis. Havia fados de dia, à quinta-
-feira. Era o único dia da semana. E apareciam amigos dos meus pais,
dos mais bizarros aos intelectuais, até um senhor que o meu pai muito
estimava. Chamava-se Nobre e era um homem muito vanguardista,
andava sempre com coisas novas e um dia apareceu com um gravador
de acetatos. Portanto, gravou a sessão. O Carlos Ramos tocava, houve
quem cantasse e depois chegou um momento e puseram um miúdo a
cantar. Era eu. O que é que eu sabia? Sabia cantar canções brasileiras
que tinha aprendido na infância porque a minha mãe, nas idas ao Bra-
sil, trazia-me discos de 78 rotações. Então, eu aprendia as canções do
Luiz Gonzaga e do Dorival Caymmi. Gravei isso por graça numa cas-
sete. Enquanto a minha mãe foi viva, no Natal costumávamos ouvi-la
e a minha mãe chorava como uma Madalena porque tinha muita piada.
Os meus filhos ouviram, os netos já ouviram e aí fica para eles. Foi ape-
nas uma gracinha. 

É

//CHECK-IN
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Prestes a cumprir
os 75 anos, Carlos
do Carmo preserva
o entusiasmo pela
vida, mas também
pelo fado que
defende e promove
afincadamente. C
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N e s s a  a lt ur a  a inda  nã o t inha  ide ia  do que  pode r ia

v ir  a  s e guir ?  

Nada disso. Eu estudava e era um razoável estu-
dante. Sempre gostei muito de música, fui sem-
pre e sou ainda hoje um apaixonado da área.
M a is  t a r de  a c a bou por  ir  e s t uda r  pa r a  f or a , gr a ç a s

a o s e u pa i.  E le  e r a  um  dis c iplina dor ?  

O meu pai era um homem muito à frente no
tempo. Foi livreiro e dedicou-se ao fado por
paixão. Apaixonou-se por uma rapariga bem
mais jovem do que ele e depois tiveram um
filho, eu, e a vida dele mudou. Mas eles eram
um casal muito desavindo e ele sofria muito
com isso porque era profundamente apaixo-
nado pela minha mãe. Morreu de repente,
com 56 anos. Quando eu lhe disse que, termi-
nado o liceu, gostava de ir para Direito, ele
respondeu: “Não tenho tempo para isso.
Sabes o que é que eu gostava? Que fosses para
um colégio onde esteve o teu primo.” Era um
colégio para milionários e o meu pai endivi-
dou-se até ao pescoço para que eu pudesse ir.
Uma coisa é certa e segura: tirei um curso
completo, com tudo o que era preciso. E um
ano depois ele morreu.
E s t a v a  a  de ix a r  t udo e nc a m inha do... 

Exatamente.
E  é  ne s s a  a lt ur a  que  t om a  c ont a  da  c a s a  de  f a dos ?  

A minha mãe era a estrela, mas não era ges-
tora, longe disso. Então assim fiquei, com a
minha mãe, durante vinte anos. Foi uma casa
de fados brilhante, tivemos muito sucesso. Tí-
nhamos uma equipa inesquecível. A grande
maioria já morreu. Imagino o que era, para
eles, ver um miúdo de vinte anos a mandar.
Mas levaram isso naturalmente porque per-
ceberam que eu vinha preparado. Tenho sau-
dades dessas pessoas, desses colaboradores e
de alguns clientes que passavam por ali. A
nossa casa de fados era para eles uma segunda
casa, gostavam de lá ir jantar ou só ouvir o
fado. Ouvir a Lucília e, mais tarde, a mim tam-
bém. Voltavam, guardavam saudades de um
fado que tinham ouvido, de qualquer coisa. E
é assim que se faz uma casa. 
F r e que nt a  a lgum a  c a s a  de  f a dos  hoje ?  C a ns ou- s e ?  

Não é bem cansar-me. Eu fui muito boémio.
Comecei a sê-lo mal comecei a minha vida de
fado, à noite, e nunca mais deixei de ser muito
boémio. Até à altura em que estive a morrer.
E aí as coisas complicaram-se muito. Passei a
beber água. E eu adorava beber whisky... mas
devo dizer que nunca fui bêbado profissional.
Fumava compulsivamente. Mas tudo isso está
para trás.
A  m uda nç a  t e v e  a  v e r  c om  e s s e  gr a nde  s us t o?  

Não foi um susto. Foi mesmo a sério. Às vezes
ligo para um amigo meu, da minha geração, e
digo: “Vamos a tal sítio.” E do outro lado ouço:
“Eu só bebo água. Já viste o que é, os dois a



beber água? Achas que vou a um bar beber
água?” A gente ri-se. Paciência. Realmente, já
não faz muito sentido. O copo tinha um sentido
de convívio, de tertúlia e sabia bem. Hoje, não
faço isso. Mas recebo amigos, visito amigos. 
As casas de fado, hoje, ainda têm esse ambiente

de que fala? 

Há duas ou três casas de fado que sim, têm. São
muito bem dirigidas. Canta-se e toca-se muito
bem. Não são muitas, mas quando tínhamos a
nossa também não eram muitas. Havia uma di-
ferença. Cada casa de fados tinha um nome de
referência que era o dono: o Carlos Ramos, a
Hermínia Silva, a Fernanda Maria, a Lucília do
Carmo, o Machado... Portanto, a gente ia ao
Mesquita, ao Machado, à Lucília, à Hermínia, ao
Carlos Ramos. Quase não dizíamos o nome das
casas. Isso era o público a falar. Hoje, há poucas.
Até há pouco tempo tínhamos a Parreirinha de
Alfama onde estava a grande Argentina Santos,
que pela idade e pela saúde deixou de cantar e
está na Casa do Artista onde é muito bem tra-
tada. Falo com ela todas as semanas. Mas temos
o Clube de Fado, que é
muito bom. A minha com-
panheira e amiga Maria da
Fé, do Senhor Vinho, sabe
o que está a fazer, tem pai-
xão. Só tendo paixão, só
gostando muito. Senão,
não vale a pena. 
Como é que recorda a sua

mãe no palco nessa altura? 

Era imponente. Tinha uma
forma de cantar muito pe-
culiar. Aliás, essas pessoas que marcaram o fado,
cada uma per si tinha uma forma muito própria
de cantar. A minha mãe agarrava as pontas do
xaile e ficava como uma duquesa. Uma grande
concentração e um silêncio esmagador para a
ouvir. E quem percebe de fado recorda-a como
uma fadista que faz parte da história. São meia
dúzia de fadistas que se destacam na história do
fado. É uma delas.
Era uma mulher carinhosa? 

A minha mãe nunca foi uma pessoa muito ca-
rinhosa. Foi sempre uma mulher talvez sofrida
e isto tem a sua lógica. E, da minha parte, com-
preensão. Razão pela qual não me sinto trau-
matizado. Ela era filha de um operário fabril e
a minha avó era uma pessoa maravilhosa. Dois
avós maravilhosos. Tinham seis filhos. Um
operário fabril e uma doméstica. Imagine o or-
çamento. Emigraram de Portalegre para Lis-
boa e, aos onze anos, ela já estava a trabalhar.
Não é pouca coisa. Isto deixa marcas. Quando
deixou de cantar, aos 60 anos, disse: “Nunca
mais canto.” Estava esgotada. E eu percebi.
Mas sei que tinha muito orgulho em mim.
Tem muita coisa deles, como pai? 

Sou diferente, completamente. A vida sur-
preendeu-me com a morte do meu pai. Não tive
as dificuldades que eles tiveram. E fui um pai
ausente, sobretudo dos dois filhos mais velhos.
Eu penso que eles me perdoam porque cada vez
que falo nisso eles rejeitam a ideia. “Não, não.
Não estejas com essas coisas”, dizem. Mas na
realidade foi a Judite que fez o trabalho todo
porque eu trabalhava como um louco. 
Hoje, tem uma grande proximidade com eles... 

Tenho, sobretudo, orgulho. São pessoas de bem
e isso é uma coisa que me leva descansado para
a cova. E somos uma família unida. Talvez isso
resulte do seguinte facto: a Judite muito cedo
marcou uma cadência, toda a liberdade com
toda a responsabilidade. Hoje, somos doze na-
quela mesa da sala de jantar. Toda a gente fala.
Eu faço um sinalinho, telemóveis desligados.
Jantar é jantar, não há televisão. Conversa-se.
Os meus netos ligam: “Avô gostava de jantar
com vocês.” Desabafam connosco, contam
tudo. E nós, dentro daquilo que chamamos a
suposta sabedoria, dizemos o que sentimos e o

que pensamos. Portanto, sim, posso dizer que
somos uma família unida com um caráter
muito independente. Cada um tem o seu es-
paço. Nós respeitamos muito o espaço uns dos
outros. Depois, a figura pública sou eu e por-
tanto eles lidam muito bem com isso. Porque
são ferozes críticos. Não facilitam nada.
Criticam o quê? 

Um concerto, um disco, o que for. É tão bom.
Lida bem com isso? 

Muito bem, muito bem. Aquilo é muito sincero.
E depois a frio, pensando bem, raramente não
estou de acordo. E com a Maria Judite é igual. 
Fale-me um bocadinho da Maria Judite. Ela era

uma fã... 

Sim, ela aproximou-se e eu apaixonei-me por
ela. Tínhamos 24 anos. É uma pessoa de uma
grande vitalidade, de um grande caráter, de
uma imensa solidariedade. Tem uma capaci-
dade de fidelidade à amizade espantosa. E tem
uma grande pachorra para me aturar. Eu real-
mente sou um homem apaixonado e creio que
ela também. Senão não me aturava.
Costuma dizer que, quando teve aquele problema de

saúde grave, só não morreu porque ela não deixou... 

Isso é um facto. Está escrito no relatório dos
médicos americanos que me acompanharam.
Em dois meses fui operado três vezes. A pri-
meira operação não correu bem. A segunda
não correu nada bem. Estive à beira de uma
embolia. Coisas tremendas. E a única coisa que
eu tinha palpável era o peito do pé. De resto
todo eu era tubos. E ela massajava-me os peitos
dos pés. Era como se me transmitisse a vida.
Até que chegou o dia em que lhe disse: “Estou
farto, exausto, não quero mais. Tens tudo orga-
nizado, os teus filhos vão dar-se bem contigo e
tu com eles. Vocês, graças a Deus, não ficam
mal. Eu tenho de ir embora, não aguento mais
isto.” E ela: “Nem penses.” Houve um momento
em que desisti. E aí ela não deixou. Levou uma
mala de livros e leu-os todos duas vezes porque
estava ali sentada, sempre perto.
Passaram-se quinze anos. 

Foi muito bom tê-los saboreado. Entretanto,
aconteceram coisas bonitas na minha vida. Se
falar com qualquer pessoa que esteve a mor-
rer, ela vai dizer-lhe que mu dou. Todos nós

mudamos. 
Canta de uma maneira dife-

rente? 

Canto de uma maneira
mais intensa. Fui can-
tando menos por razões
de saúde. Em 2014, ga-
nhando um Grammy, o
que eu poderia cantar...
Faço doze concertos por
ano. É o que o meu mé-
dico me pede para preser-

var a saúde. Quando vou fazer um concerto,
vou como os touros nas pegas, levo tudo à
frente. Vou com gana, com vontade... Tenho
muito gosto em fazê-lo. Por ter o que eu acho
indispensável, o calor do público. Porque sem
isso...
E que público é esse? 

Não faço ideia nenhuma. Eu conheço algumas
pessoas fiéis que vêm ao camarim dar-me um
beijo, mas a grande maioria das pessoas não sei
quem são. Cruzo-me com elas na rua, umas
falam, outras passam e eu percebo que olham
com ternura e com respeito. Podia contar-lhe dú-
zias de coisas muito bonitas. Um dia, depois de
ter saído do hospital, estava tão cansado de estar
em casa que pedi à minha mulher para ir ao cor-
reio. Muito devagarinho, de braço dado, lá fomos.
E passou por nós uma senhora muito bem-posta,
com um ar finíssimo, que parou e disse: “Carlos
do Carmo, é tão bom vê-lo. Rezei tanto por si.”
Não a conhecia de lado algum. Estas coisas não
têm a ver com o ego, mas com o sentimento hu-
mano. É como lhe digo: esta coisa do viver cada
dia tornou-se  muito interessante na minha vida.
Ensinou finitude. 

“QUANDO VOU FAZER UM
CONCERTO, VOU COMO OS 

TOUROS NAS PEGAS, 
LEVO TUDO À FRENTE. VOU COM

GANA, COM VONTADE...”
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Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa, o terceiro álbum de Luísa

Sobral, foi todo escrito em português e acaba

por ser perfeito para todas as idades. A can-

tora explica porquê.

Como é que surgiu esta vontade de fazer

um disco para famílias? 

Sempre ouvi música com a minha família, em

casa, a ir para a escola e em viagens mais

longas. Cantávamos aos berros os refrães

mais orelhudos, fazíamos vozes e eu e o meu

irmão tocávamos grandes solos em guitarras

inexistentes no banco de trás. Como essas

canções marcaram tanto a minha infância,

sempre quis fazer um disco que tivesse o

mesmo efeito noutras famílias.

A ideia é pôr pais e filhos a cantarem as mes-

mas músicas? 

Sim, eu gostava. Cada tema tem uma ima-

gem, uma situação associada.

Como é que elas foram surgindo? 

Todas essas imagens estão associadas à

minha infância. Escrevi sobre o facto de não

gostar que a minha mãe me deixasse mesmo

à frente da escola, sobre todas as raparigas

gostarem do mesmo rapaz, sobre o momento

em que o avô se vai embora e não se percebe

para onde foi, sobre a língua dos pês e vários

outros assuntos que fizeram parte da minha

vida quando era mais nova.

É também para si um regresso à infância?

Com nostalgia ou alegria? 

É completamente um regresso à infância e

sim, é nostálgico e feliz. É ainda mais giro

quando mostro as canções a outras pessoas

e me dizem: “Ah, lembro-me tão bem disso!”

Há sempre uma certa dose de fantasia no

seu trabalho. É também assim na sua vida? 

Não sei... Gosto de pensar que sim.

//CHECK-IN
MÚSICA

O futuro é agora

LUÍSA 
SOBRAL
CANTORA

John Legend está hoje, talvez mais do que nunca, nas bocas do mundo: as suas músicas passam
várias vezes por dia nas rádios e, muito provavelmente, em número proporcional nas playlists dos
enamorados. Os mais recentes êxitos All of Me e You and I (Nobody in the World), que fazem parte
do último e quarto álbum Love in the Future, entraram para a sua já extensa lista de temas capazes
de arrancar (especialmente) do público feminino rios de lágrimas. Esta nova série de músicas car-
regadas de emoção e mensagens poderosas não é uma coisa nova para Legend. Mas não podemos
prender-nos apenas à sua faceta de cantor, digamos, romântico. Antes de lançar o seu primeiro
disco, em 2004, o cantor colaborou com vários artistas consagrados, emprestando a sua voz soul
a singles como Jesus Walks, de Kanye West, ou Encore, de Jay-Z, e tocou piano em Everything is
Everything, de Lauryn Hill. Ainda assim, não se esqueça dos lenços quando o for ver a 8 de novembro
ao MEO Arena, onde dará um concerto integrado na The All of Me Tour – Intimate: Acoustic:
Stripped Down.

CAIXA DE SONS

DISCURSO DIRETO

E AINDA...
“Cada banda irá protagonizar em palco um concerto único e inédito, nunca

realizado anteriormente.” É esta a promessa da organização do Festival
Mazefest, que tem a sua primeira edição marcada para o Halloween no

Incrível Almadense, em Almada. A programação do cartaz será dividida em
dois atos e distribuída por dois espaços diferentes. Os Moonspell estão

confirmados para o Ato I, que acontece no dia 31 de outubro, e a segunda
parte, no dia 1 de novembro, contará com os Mão Morta, que estão a

comemorar os 30 anos de carreira com a edição do recente Pelo meu
relógio são horas de matar. Preço: €15. www.mazefest.pt

BAIRRO 
DO AMOR,
Jorge Palma
O álbum que
completa agora um
quarto de século 
é reeditado com um
grafismo renovado 
e novas versões 
de Só, Frágil e 
Bairro do Amor. 

POPULAR
PROBLEMS,
Leonard Cohen 
É o 13.º álbum de
estúdio do cantor 
de 80 anos, cuja
mítica voz exalta 
a condição humana.
Almost Like The
Blues é o single 
de apresentação.

SENTE, HMB
O segundo álbum 
da banda desperta
tendências dançáveis,
associadas ao soul,
hip-hop e R&B. O novo
trabalho conta com 
a participação de
Samuel Úria, Da Chick,
DJ Ride e Sir Scratch. 

THE ART OF
MCCARTNEY,
Vários 
Para comemorar os 
50 anos de carreira 
de Paul McCartney, 
é lançada uma edição
especial com
interpretações de Bob
Dylan, Billy Joel, The
Cure, entre outros.

CORNERSTONE,
Brass Wires Orchestra
Em setembro de 2011,
o grupo português deu
início ao revivalismo
do folk de autoria
nacional. Agora, 
depois de terem pisado
palcos de relevo,
lançam o primeiro
disco de originais.

GANHE O CD 
LU-PU-I-PI-SA-PA,
de Luísa Sobral.
Saiba mais em
www.facebook.com/
maxima.revista
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Miss Julie, que já teve várias versões no cinema e subiu ao palco em
diferentes países, ganha aqui uma nova interpretação, transpondo a
ação para uma Irlanda do Norte rural, em finais do século XIX. O
dono é um barão que se encontra fora da cidade deixando a mansão
aos cuidados da filha (Jessica Chastain) e dos criados. Tentando es-
capar de uma existência presa aos costumes sociais, a jovem seduz
e encoraja um dos serventes (Colin Farrell) a seduzi-la, mesmo de-

baixo do nariz da sua noiva, a cozinheira da casa (Samantha Morton). Os dois trocam sensuais
insinuações e a tensão acaba inevitavelmente num dos quartos. Depois, as coisas mudam de
figura: Julie oscila entre a imperiosidade e a vulnerabilidade, entre o controlo e a submissão;
John apercebe-se que a mulher que tanto idolatrava caiu do seu pedestal, tornando-se mais
duro e insensível. O facto de grande parte do enredo se restringir aos limites da cozinha e de
Ullmann ter ignorado papéis menores a fim de se concentrar neste trio de personagens faz
com que o filme não vá muito além das suas origens teatrais, tornando-se algo claustrofóbico.
Ainda assim, não deixa de ser hipnotizante a forma como é aqui reproduzida a brilhante ca-
pacidade de Strindberg para desvendar as dimensões psicológicas do desejo.
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CINEMA

O LIVRO DA VIDA, de Jorge R. Gutierrez
A estreia coincide com o Halloween e a data vem a ca-
lhar: o filme de animação produzido por Guillermo del
Toro traz-nos uma história passada durante o conhecido
Dia dos Mortos mexicano e acompanha o percurso de
Manolo (voz de Diego Luna), que se divide entre atingir
as expectativas impostas pela sua família de toureiros
ou seguir a vontade do seu coração numa carreira mu-
sical. Para se decidir, embarca numa viagem juntamente
com o seu amigo Joaquin (Channing Tatum) e a sua
amada Maria (Zoe Saldana) por três mundos fantásticos
– o dos Vivos, o dos Esquecidos e o dos Eternizados.

Jogo de poderes

//CHECK-IN
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SERENA, de Susanne Bier
Neste terceiro filme que fazem juntos, Jennifer
Lawrence e Bradley Cooper interpretam um casal
que se muda para a Carolina do Norte para iniciar
um negócio no setor madeireiro. Ao descobrir que
é estéril, Serena fica determinada a matar o filho
ilegítimo que George teve antes de se casar.

MISS JULIE
De Liv Ullmann

Com Colin Farrell,

Jessica Chastain 

e Samantha Morton

Estreia a 6 de novembro

A NÃO PERDER

NIGHTCRAWLER, de Dan Gilroy
No cartaz do filme, Jake Gyllenhaal surge em
grande plano parecendo um vampiro. A analogia
não é por acaso. Desesperado para encontrar 
um bom emprego, Lou Bloom entra no submundo
do jornalismo criminal de Los Angeles, correndo
atrás de acontecimentos chocantes.

INTERSTELLAR, de Christopher Nolan
Matthew McConaughey, Anne Hathaway e
Michael Caine integram de uma história sobre 
um grupo de exploradores que utiliza um 
recém-descoberto buraco espacial para superar
as limitações das viagens humanas pelo 
espaço e percorrer grandes distâncias.

HOMENAGEM
THE DROP, de Michaël R. Roskam
James Gandolfini morreu durante a pós-produção do filme, em junho 
de 2013. Se para uns é um ponto final, para outros é um começo, ou não
fosse esta a primeira incursão do realizador Michaël R. Roskam no cinema
norte-americano. Aqui, Tom Hardy protagoniza um barman que trabalha 
no estabelecimento do primo (Gandolfini), onde se vê envolvido num assalto
que corre mal. Tudo fica ainda mais complicado quando ele se apaixona 
por uma vizinha (Noomi Rapace) e adota um cachorro maltratado.

PARA OS MAIS NOVOS...
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ontaram-me, num tem-
po que quase se perde
na minha memória,
que o mais apaixonante
num encontro com Ka -
ren Blixen era o mo-
mento em que ela, para
deleitar os convidados,
inventava histórias que

só seriam ouvidas por eles, podendo imagi-
nar-se os sentimentos de privilégio e de ex-
clusividade que eles sentiriam, além daquele
outro sentimento, docemente amargo, que
sempre se experimenta quando se sabe que
algo de extraordinário vai ter de acabar. Ao
longo da minha vida, tive a sorte de conviver
com pessoas que me souberam cativar desse
modo com histórias de encantar, mas, bem
mais do que essas, com histórias da vida real,
fossem delas ou de outros. Muito dificilmen-
te encontrarei alguém como Maria Antónia
Palla que tem esse dom fascinante de envol-
ver as pessoas com as palavras e que tanto
é capaz de nos divertir, como é capaz de nos
comover. Ao longo dos mais de vinte anos de
amizade, ouvi dela histórias que me tocaram
muito fundo, sobretudo as que se relacionam
com as suas vidas pessoal e profissional e
que me levaram a crer, quantas vezes, que eu
nada tinha vivido. Almoçámos juntos durante
anos a fio, enquanto trabalhámos na
Máxima, e todos os dias a nossa conversa
parecia infindável e todos os dias a retomá-
vamos, havendo sempre algo de novo para

contar. Não da minha parte, mas da parte de
Maria Antónia, com essa invulgar capacida-
de de surpreender. Um dia, querendo fazer
jus da inequívoca amizade que sentia por
mim, disse-me, com aqueles grandes e boni-
tos olhos amaciados pelas lágrimas: “Quer
saber o quanto eu gosto de si?” E contou-me
o momento mais doloroso que teve de supor-
tar na vida, ironicamente relacionado com a
morte, o que a raras pessoas tivera a força e
a coragem de segredar. A partir desse mo-
mento, eu jurei a mim próprio que a nossa
amizade seria infinita. É essa capacidade ar-
rebatadora de contar os factos da vida, do-
lorosos ou não, e, neste particular, da sua vida
invulgarmente cheia de memórias feitas de
deslumbramentos, de descobertas, de amo-
res, de paixões, de desencontros do coração,
de combates, de liberdades, de lutas, de pro-
jetos, de solidariedades, de perdas e de vitó-
rias, tudo isso povoado de gentes ilustres e
de gentes comuns, que Maria Antónia Palla
sintetiza, agora, no livro Maria Antónia Palla
– Viver pela Liberdade, escrito em parceria
com a jornalista Patrícia Reis e editado pela
Matéria-Prima Edições. São memórias da vi-
da de uma grande jornalista, cujo elemento
comum foi, desde a infância, a Liberdade.
Da obra agora dada à estampa, diz-me não
ser uma biografia, nem um livro de memó-
rias, mas um testemunho de uma vida muito
longa que lhe permitiu “ver muitas coisas,
observá-las e registá-las em livro” para que
as suas recordações não se percam. Talvez

C
Uma vida pela liberdade condensada nas páginas de um livro 
que traça os percursos pessoal e profissional de Maria Antónia
Palla. Mais do que o testemunho de uma prestigiada jornalista 
é a homenagem devida a uma grande mulher. POR MANUEL DIAS COELHO

PERFIL
//CHECK-IN

DE CORPO
INTEIRO

UMA 
MUL HE R  

Com Mário Soares, na altura Presidente 
da República. Da esquerda para a direita: 
Maria Antónia Palla, Luísa Manoel de Vilhena, 
Fátima Roque, Maria João Avillez, Maria 
José Nogueira Pinto e Helena Vaz da Silva. 
Em baixo, com o filho, António Costa. 



WWW.MAXIMA.PT // 49

por um vestido curto de seda encarnada para
o casamento), com o arquiteto Victor Palla
e com coronel do Exército e gestor de em-
presas Manuel Pedroso Marques; o deslum-
bramento de ser mãe; a experiência também
única de ser avó; a profissão informativa e
combativa de jornalista; e o alicerçar de gran-
des amizades ao longo da vida. 
É a pura verdade afirmar-se de Maria An -
tónia Palla que ela apresenta-se-nos como
uma mulher invulgar. Num Portugal precon-
ceituoso e moralista, casou essas três vezes,
o que significou ter vivido dois divórcios;
num país colonialista em que a miscigenação
não era uma realidade evidente, casou com
Orlando da Costa, originário da casta supe-
rior brâmane; num feudo machista, abraçou
a profissão de jornalista, numa época em que
a mesma era um reduto masculino, sendo
uma das três primeiras mulheres a integrar
a Redação de um jornal; numa sociedade
amordaçada e censurada, escreveu um livro
– Revolução, Meu Amor (Prelo), sobre o
Maio de 68, em 1970 – e assinou reportagens
(de que se destaca O Aborto
Não é Um Crime, para a
RTP, em 1976) incómodos
tanto para o regime ditato-
rial em que se viveu como
para a jovem democracia;
numa época da luta das mu-
lheres pela igualdade e pela
independência, defendeu
sempre a causa feminista; e
na vida, afirmou-se, acima
de tudo, como uma mulher
livre, solidária e indepen-
dente. Acresce isso à ima-
gem da mulher lúcida, culta,
intelectual e combativa.
Junto-lhe a imagem da mu-
lher elegante e, até, coquet-
te, no sentido mais nobre da
palavra. Cuida, meticulosa-
mente, uma imagem de elegância discreta,
como se espera de uma mulher seleta origi-
nária de uma família burguesa, tendo parti-
cular gosto por colares curtos de pérolas e
por foulards e lenços de seda estampados
que enrola, com mestria, em torno do pes-
coço, e que se tornaram uma espécie de ex-
-líbris seu. O mesmo se passa com as cartei-
ras de mão e com os sapatos, estes de
modelos algo inspirados nas criações dos
anos de 1960 das marcas Charles Jourdan e
Christian Dior. Recordo-me de, numa das
nossas deambulações pelas lojas da Rua
Garrett, ter comprado um par de sapatos,
em tudo iguais aos que já possuía, e que, na

verdade, não necessitava. Depois de ter
abandonado a sapataria, disse-me, com
aquele delicioso sorriso de cumplicidade: “O
Manuel sabe que eu sou uma mulher demo-
crática que luta pela liberdade e que, por isso,
odeio os ditadores. Mas tenho de reconhecer
que, nisto dos sapatos, sou um bocadinho co-
mo a Imelda Marcos...” 
A nossa primeira conversa, em termos mais
intimistas, aflorou, por certo, a infância de
Maria Antónia Palla em casa dos avós pater-
nos. Esses avós foram o esteio de tudo o que
Maria Antónia viria a ser. Ambos souberam
constituir uma família respeitada que era re-
publicana, liberal e ateia, inculcando na neta
os ideais da liberdade e os princípios do hu-
manismo. Apenas lhe encontro igual brilho
no olhar quando fala do filho, António Costa,
presidente da edilidade lisboeta; dos netos
Pedro e Catarina; e do momento em que foi
contratada por Francisco Pinto Balsemão
como jornalista para o vespertino Diário
Popular, em 1968, considerando Maria
Antónia ter sido esse o momento mais feliz

da sua vida por ter conse-
guido a independência pes-
soal e, como mulher, a vo-
cação profissional e o reco  -
nhe cimento das suas capa-
cidades. Impa rável, o seu
mais recente projeto é a
Biblio teca Fe minista Ana
de Cas tro Osório, da qual é
a mentora, situada na Bi -
blio teca Municipal de Be -
lém, em Lisboa.
Sentada numa pequena
bergère na sala de estar da
casa onde vive, na Lapa, em
Lis boa, um espaço intimis-
ta iluminado pela luz difusa
de uma manhã de chuva
outonal, Maria Antónia
voltou a lembrar-me o que

muito me contou nas nossas ainda infindas
conversas e que é impossível condensar num
artigo da Máxima, a revista a que dedicou os
últimos anos da sua carreira ativa como jor-
nalista e para a qual contribuiu, mais do que
decisivamente, para o prestígio que este tí-
tulo ainda grangeia. Para a conhecer para
além deste singelo retrato escrito, recomen-
do vivamente a leitura do livro que testemu-
nha a vida desta mulher extraordinária.
Porque nele existem memórias e confissões
capazes de surpreender e emocionar até
quem a conhece. Acredito que o faça do mes-
mo modo encantatório com que Blixen deve
ter arrebatado sempre quem a ouvia. 

Testemunho histórico 
de uma época conturbada, 

o livro é o relato íntimo 
da vida de uma mulher.

mais do que a liberdade, eu acredito que a
paixão assume-se como o traço comum na
vida de Maria Antónia Assis dos Santos, com
o apelido profissional e de “guerra” Palla
(oriundo do segundo marido). Por ordem
cronológica, e tanto quanto me tem dado a
conhecer, consigo alinhar sete grandes fases
de arrebatamento sentimental e emocional
desta mulher incomum: os avós paternos que
lhe ensinaram a Liberdade; o tempo de es-
tudante no Liceu Francês Charles Lepierre,
que lhe desbravou amizades, horizontes e a
cultura; os três casamentos, respetivamente
com o homem de letras Orlando da Costa
(contra todas as regras, Maria Antónia optou

De cima para baixo: 
no Tribunal da Boa-Hora,
em 1979, onde respondeu
por um programa
televisivo sobre 
a legalização do aborto.
Com Antónia de Sousa, 
D. Wanda e Maria Antónia
Fiadeiro, elementos 
do sindicato dos
jornalistas, do qual 
foi vice-presidente 
da direção. Em baixo, 
na redação de 
O Século Ilustrado.
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Foi difícil desenhar o mapa, traçar o caminho

pa r a  e s t a  “ f a nt á s t ic a ”  Ilha  de  S ã o C r is t óv ã o?

Não . As p artes emo cio n ais são  semp re fáceis:

é seg u ir o  in stin to . O d ifícil fo i o  trab alh o : a co n -

cep tu alização  fin a d as p erso n ag en s; h armo -

n izar o  p razero so  ato  d a criação  co m o  ato

en ted ian te d e estar sen tad o . 

H á  que m  s it ue  o r om a nc e  no dom ínio do r e a -

lis m o m á gic o... É  por  a í que  gos t a  de  v e r  “ e n-

qua dr a da ”  ou e nt e ndida  a  s ua  obr a ?  Res  -

p eito  a o p in ião  d as p esso as q u e assim a clas-

sificam, p o is sei q u e é co m ad miração  q u e o

fazem, mas ju lg o  ser ain d a ced o  p ara a d efin ir.

Deixemo s isso  ao  cu id ad o  d o  temp o , esse

g ran d e eru d ito . A mim cu mp re-me ap en as fe-

ch ar o s o lh o s e d eixar-me ir. Esp ero  escrever

livro s su ficien tes p ara q u e, en tre eles, h aja p elo

men o s u m q u e me faça sen tir h aver valid o  a

p en a cad a in stan te d a min h a vid a. Se tal aco n -

tecer, en tão , n esse d ia, esp ero  estar “en q u a-

d rad o ” n a p rateleira d o s livro s q u e o s avó s

reco men d am ao s n eto s – realismo  mág ico  o u

n ão . As min h as referên cias literárias são  d e

o u tra o rd em. Co mecei a ler mu ito  tard e p o rq u e

d u ran te mu ito s an o s a min h a avó  lia p ara

mim. Pelo  q u e estas são  u ma mistu ra d e mu -

sicalid ad e co m o  p razer d e estar esp arramad o

n o  so fá a imag in ar lu g ares, ro sto s, ch eiro s, tra-

jes, Deu s, o  Diab o . De mo d o  q u e q u an d o  co -

mecei a ler já tin h a resp irad o  o  mu n d o  in teiro . 

A s  ilha s  pode m  s e r  c e -

ná r ios  pot e nc ia lm e nt e

m a is  f é r t e is ?  À semelh an ça d as p esso as, h á

ilh as mais o u  men o s “atraen tes”, n ão  o b stan te

a g eo g rafia d o  seu  co rp o . No  en tan to , n ão

creio  q u e p u d esse escrever o  ro man ce n u ma

ilh a n ó rd ica. Faltar-lh e-ia o  calo r q u e d esp erta

n o s co rp o s o  sen timen to  p rimitivo  d a en treg a.

Qu eria q u e o  ro man ce tivesse a mo rn id ão  d e

u m ab raço , q u e fo sse aco n ch eg an te, circu n s-

crito , co m p o u co  co n tacto  co m o  mu n d o ,

co mo  são  as p aixõ es ab so lu tas. E ao  mesmo

temp o  q u e fo sse ráp id o , in ten so , imp o ssível d a

mesma fo rma n u m co n tin en te o u  n u ma ilh a

p eq u en a, co mo  é a d e São  Cristó vão .

NORBERTO
MORAIS
Autor de O  P ecado 
de Porto Negro, 
o seu segundo
romance, que foi uma 
das obras  finalistas 
do Prémio Leya.

DISCURSO DIRETO

UM MILHÃO DE CARTAS DE AMOR 
Quando era adolescente, Jodi Ann Bickley teve a ideia de começar a escrever cartas
carregadas de otimismo, abandonando-as depois em locais públicos. Em 2011, depois de
uma infeção cerebral que quase a incapacitou, fundou o site onemillionlovelyletters.com 
e lançou um desafio a quem precisasse de uma palavra amiga: só tinham de lhe escrever
e ela responderia. Jodi acabou por receber dezenas de milhares de mensagens... e a
oportunidade de mudar o mundo, um bocadinho de cada vez. Este livro é sobre isso.
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A partir dos anos 30 e durante seis
longas décadas, Horst P. Horst ins-
creveu o seu trabalho nas páginas da
Vogue americana, escrevendo ao
mesmo tempo boa parte dos funda-
mentos da história da fotografia de
moda moderna. Numa primeira fase
conhecido como o grande fotógrafo
da moda francesa e britânica, de-
pressa estendeu o seu talento a ou-
tros domínios como o design de in-
teriores ou a fotografia de lifestyle,
tendo colaborado com a prestigiada
House & Garden. A acompanhar
Horst: Photographer of Style, a com-
pleta retrospetiva que o Victoria &
Albert Museum apresenta desde se-
tembro e até ao início do próximo
ano, a Rizzoli apresenta o livro com
o mesmo nome. A obra, incontorná-
vel e fundamental para todos os
amantes da moda e da fotografia,
nasce dos contributos criativos de
profissionais de várias áreas: desde
curadores e diretores de diferentes
museus, passando por peritos da

Christie’s London ou
especialistas em ar-
quivos da Condé Nast.
De referir ainda o pre-
fácio, assinado por
Anna Wintour, direto-
ra da Vogue US.

GANHE 1 LIVRO

VER: AMOR, 
de David Grossman
Filho de um casal
sobrevivente do
Holocausto, Momik
cresceu a ouvir as
histórias dos pais,
desenvolvendo um
sentido de proteção
face ao mundo exterior.
Já adulto, agora como
romancista, decide
expiar memórias,
através de histórias e
uma dose de fantasia... 

A PEREGRINAÇÃO
DO RAPAZ SEM COR, 
de Haruki Murakami
É um livro sobre busca,
sobre amizade e sobre
solidão. Murakami
regressa com Tsukuru
Tazaki, um engenheiro
de 36 anos “viciado” no
movimento anónimo
das estações de
comboios, que parte
para a Finlândia numa
tentativa de dar novo
rumo – e cor – à vida.

STONER, 
de John Williams
Publicado em 1965, este
livro esquecido regressa
às livrarias graças à
escritora Anna Gsvalda,
que o traduziu. Nele se
conta a história de um
professor universitário
cuja vida marcada pela
perda existe graças à
literatura. Um romance
singular, considerado
agora um pequeno
milagre literário.

MESA DE CABECEIRA

All about
Horst

A Casa das Letras oferece
um exemplar do livro a
uma leitora da Máxima.
Saiba mais em
www.facebook.com/
maxima.revista

HORST:
PHOTOGRAPHER
OF STYLE
Skira Rizzoli
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LIVROS

Ao longo da história várias mulheres
traçaram, com o seu carisma, novos
limites para o poder no feminino. Aqui
ficam quatro musas do século XX que se
tornaram referências nas suas áreas e
redefiniram a importância da imagem.
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Leading ladies

BARBRA STREISAND 
Steve Schapiro 
e Lawrence Schiller, Taschen, €500
Os dez primeiros anos de Barbra
Streisand em Hollywood estão
compilados nesta edição muito
especial, limitada a 1200
exemplares e recheada de imagens
desta artista multifacetada. 
O livro é assinado por dois
jornalistas/fotógrafos: Steve
Schapiro, que publicou cinco livros
com as suas imagens, e Lawrence
Schiller, cujo trabalho vai da
fotografia à realização, passando
ainda à publicação de cinco 
best-sellers do New York Times.

MARELLA AGNELLI: THE LAST SWAN 
Marella Agnelli e Marella Caracciolo Chia

Rizzoli, €51
Marella Agnelli nasceu princesa, casou com um

“príncipe” da indústria automóvel, Gianni Agnelli, e
tornou-se uma das mulheres mais elegantes do século

XX. Esta edição traz-nos memórias e também uma
visita guiada por casas e jardins que ela ajudou a criar

em colaboração com arquitetos e designers.

AUDREY HEPBURN 
Bob Willoughby,
Photographs 1953-1966
Taschen, €29,99
Bob Willoughby
fotografou muitas divas
do cinema, mas parece
que a sua favorita era
Audrey Hepburn.
Conheceram-se em 1953
quando a atriz tinha
acabado de chegar a
Hollywood e acabaram
por se tornar amigos.
Esta edição traz-nos
instantes da vida privada
e profissional desta musa
do século XX.

//CHECK-IN

LOULOU 
DE LA FALAISE 

Ariel de Ravenel e 
Natasha Fraser-Cavassoni 

Rizzoli, €51 
Foi musa, designer e

modelo, mas fica
conhecida como ícone de
estilo. Esta edição é uma
homenagem a Loulou de

la Falaise, com prefácio
de Pierre Bergé e inclui

mais de 400 imagens
assinadas por fotógrafos

de renome e entrevistas a
vários amigos íntimos,

que reconhecemos
também como figuras do

panorama artístico 
e da moda.  
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TENDÊNCIAS // SHOPPING // CELEBRIDADES // COMPORTAMENTO

Silverlight

“O PONTO DE PARTIDA DE QUALQUER
REALIZAÇÃO É O DESEJO.” Napoleon Hill

Luvas em pele e metal, €850,
Givenchy por Riccardo Tisci.
Carteira em pele metalizada,
€2100, Prada. Óculos em
acetato, €355, Courrèges.
Sapatos em pele e metal,
€1130, Dior. Carteira em pele 
e metal, €1500, Paco Rabanne.
Botas em pele, €1150, Gucci.
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Sinónimo de equilíbrio e sofisticação, a dupla formada pelos tons prata 
e negro é também uma receita fácil para quem quer apostar 

em looks com personalidade forte e apontamentos de luz.
POR DIANA BASTOS
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DESFILES

TAYLORING

KEEP IT SIMPLE
A decoração do espaço 
de trabalho influencia 
a concentração e a
produtividade. O branco e o
preto em conjugação com
o dourado, ainda que fruto
de uma receita simples,
formam um trio vencedor. 

Por exigência profissional ou estilo pessoal, o fato é protagonista
no guarda-roupa feminino. Elegante e sofisticado, permite as mais
variadas interpretações para um look sóbrio, mas sempre sensual.

Pulseira
em metal 
com pele,
€575, 
Elie Saab

Camisa em
algodão, €955,
Prabal Gurung

Gola em pelo,
€2100, Louis
Vuitton

Sapatos em pele,
€465, Christian
Louboutin

Candeeiro Holden
Surveyor em metal
e pele, €1542, Ralph
Lauren Home

Mesa Blossom
em metal e
mármore, Ginger
& Jagger (preço
sob consulta)

Cesto Bladis em
polipropileno,
€9,99, Ikea

Caixa Crocodile em
porcelana pintada,
€60, L’Objet

Caneta Patron of Art, Edição Henry Steinway, 
em platina e resina, €2290, Montblanc

Carteira em pele
e camurça,
€1250, Nina Ricci

Blazer e
calças em lã,
Carolina
Herrera (preço
sob consulta)

ÍCONE DE ESTILO
The Blue Angel
(1930) revela uma
mulher segura de si
e das suas escolhas
numa época onde 
o mundo irreverente
e boémio fazia
frente aos ideais 
da sociedade.
Marlene Dietrich
tornou-se um ícone
de moda pelos looks
repletos de atitude,
sendo associada 
à elegância do 
fato feminino. 
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Colar burmese song em
ouro branco com rubis
e cabuchons, Bulgari
(preço sob consulta)

Vestido em
cetim, €350,
Diogo Miranda

Sapatos em cetim,
Giambattista Valli
(preço sob consulta)

Candeeiro 
Le Soleil em
policarbonato,
€843, Foscarini

Calças
em lã,
€155,

BIMBA 
Y LOLA

Gola em
pelo, €340,
Marina
Rinaldi

Casaco em lã,
€675, Sportmax

Carteira em pele com metal,
€2100, Bulgari

Óculos de sol com
armação em acetato,

€273, Céline

Rosas perfumadas com
base em vidro, €104,

Herve Gambs, em
www.amara.com

Garrafa
Fridge em
vidro, metal
e neopreno,
€49,95, Eva
Solo

Banco alto Liberty
em acrílico, €271,

MyYour

VERMELHO-VIVO

Quando se trata de decoração,
nenhuma cor é mais atraente 
que o vermelho: ousado, sexy 
e acolhedor. Pode ainda ser uma
escolha enriquecedora quando
usado em apontamentos, criando
impacto instantâneo numa divisão. 

PEGADAS DE ESTILO

Para celebrar o seu vigésimo
aniversário, Christian Louboutin
publicou um livro com
fotografias dos momentos e das
peças mais icónicas da história
desta marca que apresenta as
mais famosas solas vermelhas. 

Livro
Christian
Louboutin,
€100, Rizzoli

RED ALL OVER
Nesta estação, o vermelho tomou conta das passerelles,
evocando uma vez mais todo o seu poder. Do mais vibrante ao
mais denso, é a solução perfeita para um inverno apaixonante,
quente e glamoroso. 
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Galochas em borracha,
€55, Havaianas. Trólei
em polipropileno, €235,
Samsonite. Carteira
Candy em PVC, €253,
porta-chaves em pelo,
€63, e pulseiras em
resina, €40 (cada), Furla.
C l u t c h em pele, €205,
Longchamp. Óculos 
em acetato, €129, Max
Mara. Chapéu em lã,
€19,99, Parfois. 
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D a n ç a  
Acessórios originais têm o poder de transformar a monotonia do
inverno em pura diversão. A aposta em cores e materiais distintos
ajuda a criar diferentes estilos e a acrescentar atitude aos dias frios. 

C H U VAd a



Galochas em borracha, €55,
Havaianas. Chapéu de chuva em
nylon, €55, e óculos em acetato,

€145, Marc by Marc Jacobs.
Carteira em pele, €1280, Louis

Vuitton. Óculos em acetato, €117,
Max&Co. Carteira em PVC, €113,

Furla. Pulseira em ródio com
cristais, €119, e pulseira em aço

com cristais, €149, Swarovski. 



PEÇA-CHAVE: A CAPA

1 32
4

Camisola em
poliamida,
€250, Stefanel

Vestido em
poliéster,
€79,99,
Cortefiel

Vestido em
jersey e pele,
€171, Patrizia
Pepe

Casaco em
poliéster, €478,
Elisabetta 
Franchi

Chapéu em pele, Tod’s
(preço sob consulta)

Galochas em borracha,
€50, Havaianas 

5

Carteira em pele,
Hugo Boss (preço
sob consulta)

Anel Regent em ruténio
com cristais, €159,
Swarovski

T-shirt em algodão
com missangas,
€95, Pepe Jeans

Cachecol em
lã, €26,99,
Cortefiel

COLD DAYS
Os dias cinzentos nunca mais serão iguais!
Personalize-os com as peças certas, acrescente 
boa disposição e saia à rua plena de atitude positiva!

Relógio Sync em aço,
nylon e borracha, €375,

Gucci, em www.boutique-
dosrelogios.pt 

Pulseira Distinct em aço 
e resina, €123, Calvin Klein, 
na Boutique dos Relógios

1. Em acrílico,
€19,95,
Stradivarius.
2. Em lã 
e caxemira,
€1195, Burberry.
3. Em lã e pele,
€195, Uterqüe.
4. Em mohair,
€1100, Gucci,
em net-a-porter.
5. Em lã, €130,
Stefanel.

Trólei Cosmolite em
polipropileno, €348,
Sansonite
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Carteira 
em pelo 

e pele, €153,
Tosca Blu

Luvas em pele e lã,
€183, Marina Rinaldi

Óculos em
acetato, €265, Dior 
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//ESTILO
TELEVISÃO

revista Forbes traz-
-nos anualmente a
lista das mulheres
mais poderosas do
mundo. Reconhe-
cemo-las da televi-
são ou das entre -
vistas nos jornais,
mas a verdade é

que, em muitos casos, não chegamos a saber
os seus nomes próprios, mas apenas o da em-
presa ou entidade que representam. Há cerca
de um ano, a revista Fortune publicou no seu
site uma lista de mulheres que acompanhamos
na vida profissional e privada, semanalmente
ou diariamente, por vezes até religiosamente.
Falamos da lista das 25 personagens femininas
mais poderosas da televisão. 
Em agosto, o jornal inglês The Independent co-
mentava que a lista de nomeados da edição dos

prémios Emmy 2014 (que premeiam os progra-
mas da televisão norte-americana) contou com
um número de vencedores de Óscares da Aca-
demia nunca antes visto. O que nos leva a con-
cluir que, mesmo que a carreira cinematográfica
vá de vento em popa, atualmente os atores não
dispensam a participação numa série de televi-
são. Será este um dos sinais que este formato
pode estar a viver a sua época dourada? As séries
de televisão contam-nos uma história ao longo
de meses ou até anos. Entre as suas marcas dis-
tintivas, está o nervoso miudinho de ter de espe-
rar por novas temporadas e a excitação de trocar
impressões sobre as personagens como se quase
as conhecêssemos. Algumas delas, como Alicia
Florrick, de The Good Wife, ou Olívia Pope, de
Scandal, são mulheres que exercem cargos de
poder e, para passar essa imagem ao público, não
basta a atitude e o discurso. Também é essencial
ter um guarda-roupa de exceção.    

A

Só existem dentro dos limites do pequeno ecrã, mas 
têm carisma suficiente para influenciar meio mundo. 
As personagens das séries de televisão dos tempos modernos
têm hoje estatuto de ícones de estilo. E tudo graças aos
figurinistas de serviço. POR CAROLINA CARVALHO

VESTIDAS 
PARA MANDAR

UMA GLADIADORA DE FATO
A figurinista Lyn Paolo já tinha vestido as
personagens das séries ER – Serviço de
Urgência e Os Homens do Presidente (The
West Wing), mas quando surgiu a
oportunidade de acrescentar a série
Scandal ao seu portefólio criou um
conceito que tornou Olivia Pope um
verdadeiro sucesso. A personagem lidera
uma equipa chamada para resolver
situações impossíveis nos meandros da
política norte-americana e que se
autodenomina com a expressão
“gladiadores de fato” (gladiators in suits).
A figurinista da série explicou que queria
dar à personagem interpretada por Kerry
Washington uma certa sensibilidade para a
moda e fazer dela um foco de luz com um
guarda-roupa em tons claros,
contrastando com as outras personagens,
o que impôs ajustes na iluminação. “Ao
mesmo tempo, quando és uma mulher
forte em qualquer negócio, eu acho que
muitas pessoas podem achar isso
intimidante e por isso eu quis suavizar um
pouco a intensidade da Olivia Pope.” O
sucesso do guarda-roupa da personagem
de Kerry Washington levou mesmo a que a
atriz e Lyn Paolo colaborassem com Elliot
Staples, diretor de design da The Limited,
para criar uma coleção. Esta marca de
vestuário é muito popular nos Estados
Unidos e está presente em vários centros
comerciais. As peças inspiradas no look
irrepreensível de Olivia Pope chegaram às
lojas em setembro e podem também ser
encontradas em www.thelimited.com. 

O elenco de Scandal
na 1.ª temporada
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Kerry Washington 
como Olivia 
Pope em 
Scandal



HOUSE OF CARDS (2013) 

Claire Underwood é outra personagem

feminina que se movimenta pelos corre-

dores do poder com um cuidado guarda-

-roupa. Robin Wright interpreta a mulher

de um político (Kevin Spacey) e na pri-

meira temporada da série a sua imagem

ficou a cargo de Tom Broecker. O figuri-

nista, que já tinha a série 30 Rock e o pro-

grama Saturday Night Live no currículo,

cedeu o lugar nas duas temporadas se-

guintes a Gersha Phillips e Johanna

Argan. Esta disse, sobre a importância do

guarda-roupa desta personagem, em en-

trevista ao site da revista InStyle que “a

Claire é uma mulher influente em

Washington. As suas roupas são a sua

armadura, muito estruturadas, muito bem

cortadas. Nós escolhemos silhuetas mui-

to específicas para mostrar a sua força,

mas sem perder a feminilidade”. Esta é

uma das séries de maior sucesso da

Netflix. O site de streaming e aluguer de

filmes e séries tem tido um sucesso ga-

lopante nos últimos anos e até já produz

os seus próprios conteúdos. House of

Cards e Orange is the New Black são

duas séries que muito contribuíram para

o aumento de usuários do site. 

EM EXPOSIÇÃO
Quando falamos de power-dressing é quase inevitável viajar até aos anos
80, altura em que o próprio termo surgiu, e ilustrá-lo com roupas mascu-
linas adaptadas ao corpo feminino. Porém, como nos prova a exposição
Women Fashion Power, a relação entre as mulheres, o poder e a moda é
bem mais antiga e complexa. Esta exposição foi desenhada pela arquiteta
Zaha Hadid, uma das 25 mulheres (famosas e bem-sucedidas) que con-
tribuíram para uma visita a cerca de 150 anos de história da moda em que
as mulheres usaram o seu vestuário como arma política e de poder.

Women Fashion Power em exibição no Design Museum, em Londres, 
de 29 de outubro a 26 de abril de 2015. designmuseum.org

MADAM SECRETARY 
Acaba de estrear nos EUA e
foca-se na vida pessoal e
profissional de uma secretária
de Estado norte-americana,
interpretada por Tea Leoni. 
Para seguir no canal TV Séries.
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OUTRAS PROTAGONISTAS 

> DYNASTY (1 9 8 1 /8 9 ) E DALLAS (1 9 7 8 /9 1 )
Duas séries que seguiam a vida de famílias

poderosas e não só se tornaram lendas nos

EUA como os guarda-roupas integram a

história da moda como ícones dos anos 80.

> MURPHY BROWN (1 9 8 8 /9 8 ) Candice Bergen

interpretava uma jornalista e foi a protagonista

da série que deu que falar durante dez anos.

> O S H O M E N S D O  P R E SI D E N T E  ( 1999/ 2006) Um

drama político que tinha como cenário os

corredores da Casa Branca. C. J. Cregg era

a personagem feminina mais poderosa.

>  C O M M A N D E R  I N  C H I E F  ( 2005/ 06) Geena Davis

representava a primeira mulher presidente

dos Estados Unidos da América.

>  M A D  M E N  ( 2007) A série que nos levou de

volta à Nova Iorque da década de 60.

>  D A M A G E S ( 2007/ 12)  Glenn Close interpreta

uma advogada impiedosa.

>  C A SH M E R E  M A F I A (2008) E LIPSTICK JUNGLE
(2008) Centram-se na vida de amigas que

assumem lugares de poder nos seus

respetivos trabalhos. O guarda-roupa é um

dos efeitos especiais destas séries. 

Já sabemos que parte do sucesso de uma perso-

nagem se deve ao seu guarda-roupa, mas afinal

quais são os segredos dos figurinistas que vestem

as mulheres de sucesso das séries? Para desven-

dar os mistérios deste complexo trabalho de bas-

tidores, falámos com Daniel Lawson, o responsável

por vestir as personagens da série The Good Wife.

Por cá, a 6.ª temporada tem estreia marcada para

o início de 2015, na Fox Life. 

O  que  é  e s s e nc i a l s obr e  um a  pe r s ona ge m  pa r a

e l a bor a r  o s e u gua r da - r oupa ?  A minha função

como figurinista é contar uma história. Por isso é

importante ter conhecimento de todos os elemen-

tos práticos e artísticos. De certa forma, quando

estás a começar a desenhar qualquer personagem,

procuras saber que idades têm, o que fazem, onde

vivem... E depois começas a ver qual é a situação

emocional na história. E depois há as informações

específicas, como quem é a atriz que vai desem-

penhar o papel, qual a melhor roupa para o seu

corpo e para a história que estás a tentar contar. 

Depois, tens de contar com outros elementos. Há

outras personagens e tens de escolher como que-

res contrastar umas com outras. Também é preciso

saber como serão os cenários. E há, claro, os pedi-

dos do realizador ou dos produtores ou mesmo dos

estúdios que podem não estar no guião mas fazem

parte do projeto. Há outro elemento que também é

fundamental: para onde vai a personagem. Os es-

critores sabem o que vai acontecer daqui a dez epi-

sódios ou na próxima temporada e isso ajuda a

perceber como vai ser o guarda-roupa. 

C om o r e úne  o gua r da - r oupa  da s  pe r s ona ge ns  f e -

m inina s ?  Quando a série já tem alguns episódios a

personagem tem um closet, por isso quando se co-

meça não temos nada. Em The Good Wife fazemos

muito shopping e vamos a muitos armazéns como

Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman, Barney’s, Nei-

man Marcus. Também vamos a várias lojas de de-

signers, seja Lanvin ou Armani ou Donna Karan.

Também encomendamos online e temos coisas

feitas por medida.  Às vezes alugamos peças, tam-

bém compramos em lojas vintage e vamos muito

a showrooms. E escolho coisas caras e baratas. A

Christine Baranski pode usar Oscar de la Renta num

dia e no outro usar um casaco Zara. 

Q ue m  s ã o a s  m ulhe r e s  pode r os a s  que  o ins pi-

r a m ?  A Hillary Clinton, não tanto pelo seu estilo

mas pelo seu caráter forte, é muito inspiradora. Na

televisão, vejo alguém como a Diane Sawyer, que

infelizmente acabou de se reformar, mas é tão ele-

gante e cheia de classe. Silda Spitzer é muito ele-

gante e forte, na forma como se comporta e se

veste. Acho que também sou inspirado por revistas

de moda e pelos desfiles. E, ao mesmo tempo, para

manter as coisas reais, estamos em Nova Iorque e

eu vejo pessoas durante todo o dia. Quer estejam

bem ou mal vestidas, se há alguma qualidade que

se destaque e que possa usar na série, eu sigo-a. 

E  a inda  a  s ua  pr ópr ia  linha . Também tenho a

minha marca de roupa. Sou codesigner e fundador

de uma linha de roupa em Londres chamada 35DL.

A empresa da minha colega chamava-se Nº 35 e

usámos umas peças que funcionaram muito bem

na série. Então sentámo-nos, fizemos 30 peças e

demo-nos tão bem que decidimos começar a

nossa linha de vestuário. E agora posso usar algu-

mas das peças da minha linha! 

DANIEL
LAWSON
FIGURINISTA

“O que tentamos fazer na

série é ter um pouco de faz

de conta... mas, ao mesmo

tempo, o que os advogados

usam podia ser usado em

tribunal ou numa firma. 

As saias não são muito

curtas, os decotes não são

exagerados. Acho importante

ser credível neste aspeto. 

Em contrapartida, tenho

advogadas a sério que veem

a série e agradecem-me

dizendo que nunca 

saberiam como se vestir 

de forma apropriada, mas

simultaneamente feminina.” 

Julianna
Margulies e

Christine
Baranski

integram o
elenco da
série The

Good Wife



DESEMPENHO HIGH TECH E MATÉRIAS-PRIMAS PRECIOSAS PARA UMA REGENERAÇÃO INTENSA

EXCELLENCE é uma gama preciosa de cuidados específi cos criados para fornecer a regeneração intensa necessária à pele desvitalizada do rosto e do contorno dos olhos.
Soluções específi cas que estimulam a vitalidade das células, a síntese de colagénio e a elasticidade da pele. Com resultados antirrugas visíveis e efeito aperfeiçoador da tez:

Resultados autênticos para uma pele radiante, fi rme, alisada, com mais volume.

E X C E L L E N C E
F O R M U L E  T R I O - M O L É C U L A I R E ®
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1. Anel em prata e zircónias, €119, Pandora. 
2. Capa em malha de lã, €69,99, Mango. 3. Luvas

em poliéster e poliuretano, €10, Primark.
4. Carteira em poliuretano, €27,99, Parfois. 

5. Soutien, €27,90, e cuecas, €16,90, em poliamida
e renda, Triumph. 6. Vestido em viscose, €19,
Primark. 7. Óculos em metal, €55, Polaroid. 

8. Saia em poliéster, €44, Topshop. 9. Relógio em
aço inoxidável, €100, Swatch. 10. Botas em napa 

com corrente metálica, €179, Massimo Dutti.

5

8
ESCOLHAS

LOW
COST

INVESTIMENTOS SEGUROS AS PEÇAS-CHAVE EM QUE DEVE APOSTAR

Carteira em pele,
€1950, Saint Laurent

Vestido
em

viscose,
€239,
Pinko

Saia em lã,
€195,
Purificacion
Garcia

Anel em ouro
branco e
diamantes,
Messika, na
Torres
Joalheiros
(preço sob
consulta)

Relógio
PrimaLuna 
em aço, €820,
Longines, 
na Boutique
dos Relógios

Botas em
pele, €1450,
Louis Vuitton

Óculos em acetato,
€262, Tom Ford

1

4

6

10

Super woman

2
3

9

Não tem poderes especiais, mas a sua versatilidade transforma-a
na peça-estrela de qualquer visual. De presença forte, a capa 
é sinónimo de conforto e sucesso garantido!

Capa em lã e
viscose, €295,
Stefanel

7



MASSIMODUTTI.COM
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CHEAP & CHIC
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1
6

Academi a mi l i tar
Com uma nova atitude e a autoridade de sempre, o caqui 
revela-se mais feminino e sedutor nesta estação. Os brilhos 
dão o toque final para uma marcha em grande estilo.

3

5

4

7
8

9

10

ESCOLHAS

LOW
COST

Botas em pele,
€750, Barbara
Bui

Saia em seda com
lantejoulas, €1450,
Isabel Marant, em
www.net-a-porter.com 

Brincos em
metal banhados
a ouro, €515,
Balmain

Cinto em pele, €860,
Balmain

Casaco em lã,
€399, by Malene

BirgerCamisola em
mohair, €140,
Bimba Y Lola

1. Camisola em algodão e lantejoulas, €39,99,
Mango. 2. Saia em poliéster, €79, ba&sh para La
Redoute. 3. Colete em seda e lantejoulas, €59,95,
Massimo Dutti. 4. Anel em resina, €39, Uterqüe.

5. Carteira em poliuretano, €39,95, Zara. 6. Casaco
em malha de lã, €59, Topshop. 7. Colar em metal

com missangas, €15,99, Pull and Bear. 
8. Calças em lyocell, €35,99, Pull & Bear. 

9. Óculos em metal, €17,95, Zara. 
10. Botas em camurça, €110, Aldo. 

Carteira em pele,
€1750, Gucci

Óculos em metal e
acetato, €340, Gucci

INVESTIMENTOS SEGUROS AS PEÇAS-CHAVE EM QUE DEVE APOSTAR
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ENTREVISTAPROTAGONISTA
//ESTILO

s imagens mostram
primeiro uma bela
paisagem escocesa
que convida o espec-
tador a desfrutar e a
sentir o silêncio. É
isso mesmo que faz
Julia Roberts, a pro-
tagonista, fechando

os olhos enquanto mergulha nos seus pen-
samentos. Quando os abre novamente, está
em Paris, onde o rio Sena flui, entre bancas
de livros, recantos escondidos e todo o má-
gico fascínio da noite em Ville Lumière. No
entanto, a experiência não acaba aqui: o úl-
timo destino centra-se na atmosfera quente
de uma vila nas colinas perto de Florença,

terra que respira tradição e encanto. Assim
é uma viagem feita, não de simples quilóme-
tros mas sim de sentimentos e momentos
que perdurarão para sempre na memória de
quem os viveu. Sente-se o sabor a cinema
com este enredo, até porque a presença de
uma das mais icónicas atrizes de Hollywood
aponta nesse sentido, mas trata-se da nova
campanha de televisão da Calzedonia, já em
exibição no pequeno ecrã. Numa tentativa
inovadora de falar diretamente de mulher
para mulher, através dos olhos de Roberts,
o realizador Ago Panini quis transmitir uma
mensagem de otimismo, retratando a femi-
nilidade em todos os seus ângulos, locais e
estilos de vida. Porque uma mulher quer-se
otimista e viajada de emoções!

VIAGEM 
AO MUNDO
DA MULHER
É por entre encontros e desencontros que se faz o
autodescobrimento feminino. É esta a ideia explorada pela
Calzedonia no seu novo anúncio televisivo, que conta com 
o charme e a beleza de Julia Roberts.

Aos 47 anos, Julia Roberts protagoniza a nova
campanha da Calzedonia, adotando uma
atitude descontraída mas sempre sofisticada.
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ENTREVISTA

A vida é uma viagem. Que emoções esta frase

lhe inspira?

Essa vida é sobre experienciar o mundo que
nos rodeia e as pessoas com quem mantemos
contacto. É uma viagem de mudanças.
De que é que gostou mais enquanto filmou o

anúncio?

De todas as pessoas simpáticas e criativas
que conheci durante as filmagens. Foi um
tempo muito agradável.
Quão diferente é atuar num anúncio em com-

paração com um filme?

Totalmente diferente. Para representar num
filme, são meses de preparação, de pesquisa
e de decisões. Fiz alegremente o que o Ago
Panini [realizador] me pediu.
Quais são as meias que todas as mulheres não

deviam dispensar?

Há um empate entre meias e leggings. É um
resultado diferente.
Quais são as suas peças favoritas da coleção

outono/inverno da Calzedonia?

Eu gosto mesmo de tudo!
Que tipo de meias predomina no seu guarda-

-roupa? Clássicas ou com padrões?

As minhas meias são sempre às riscas ou às
cores.
Já protagonizou inúmeros filmes e interpretou

os mais variados papéis. Há algum que tenha

ficado como o seu favorito?

O meu papel preferido é o de mulher e de
mãe.
Três adjetivos que a definam.

Alegre, interessada, moderna.
O que a faz sentir-se feminina?

O meu marido.
Qual é o estilo com que se sente mais confor-

tável?

Casual. Jeans e umas botas giras.
E o seu lema de vida?

Não confie em pessoas com lemas de vida.
Qual foi o melhor conselho de moda que lhe de-

ram?

Dormir!
Como é o seu dia ideal?

Acolhedor! Com a minha família, a ler livros
e a partilhar os nossos pensamentos e curio-
sidades.
Qual foi a coisa mais romântica que alguém lhe

fez?

Dedicar a sua vida a mim.
Já tinha estado alguma vez na Toscana?

Eu adoro Itália e a Toscana. Gosto muito da
comida e das pessoas. Passei parte do meu
primeiro aniversário de casamento na
Toscana com amigos maravilhosos.
A sua cor favorita.

Laranja. 

OS ESSENCIAIS CALZEDONIA
A marca apresenta as peças mu st-h ave que
devem estar sempre na mala de viagem para
satisfazer qualquer necessidade.

O calor das
meias em
caxemira,
€5,95

A suavidade
da microfibra,
€12,95

O conforto
dos leg g in g s,
€19,95

A feminilidade
dos collants
transparentes 
às bolinhas,
€7,95

Otimismo foi a nota dominante nos bastidores,
mas também o mote inspirador de Ago Panini,
que coordenou as operações e quis imprimir
este espírito à nova campanha.
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COMPORTAMENTO

Longe da elegância de épocas passadas, ténis são avistados em desfiles de Alta-Costura e estrelas
de sex tapes sobem ao Olimpo dos ilustres da Moda. Numa indústria em constante mutação, 
a Máxima foi medir o pulso ao universo do estilo, onde nada parece ser o que era. POR MANUEL ARNAUT

KIM O fator

//ESTILO

No sentido dos ponteiros
do relógio: Valentino e
Jackie Onassis no Pierre
Hotel, Nova Iorque, em
1976. Audrey Hepburn,
na chegada ao aeroporto
Idlewild, EUA,
acompanhada pelo cão,
Assam. Christian Dior,
durante uma prova e, 
ao lado, o designer de
moda Pierre Balmain,
acompanhado pelas
modelos Giselle Gaillard 
e Ruth McCullough, no
aeroporto de Londres. Duas
modelos desfilam criações
de Dior, na Praça de São
Marcos, Veneza.
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Era uma vez um mundo de aparência quase perfeita, onde uma via-
gem de avião era muito mais do que uma deslocação do ponto A ao
ponto B. Estávamos nos anos 50, no período do pós-guerra, e estrelas
de Hollywood, modelos, herdeiros e magnatas – o jet set, como pro-
feriu em 1951 o colunista social Igor Cassini – rasgavam os céus
entre destinos como Roma, Capri, Paris, Nova Iorque, Rio de Janeiro,
Gstaad ou Cannes, para mais uma entrega de prémios ou um exótico
dia de compras numa cidade distante. E se
as hospedeiras escolhidas a dedo e os me-
nus de cinco pratos servidos a bordo eram
impressionantes, as chegadas aos aeropor-
tos eram ainda mais espetaculares. Numa
altura em que um vestido de Christian Dior
necessitava de mais de 23 metros de tecido
para a sua confeção, musas como Elizabeth
Taylor, Audrey Hepburn ou Grace Kelly
chegavam aos seus destinos impecavel-
mente vestidas, sob o aplauso efusivo dos
fãs e as lentes frenéticas dos paparazzi.  
Imortalizada por obras como Swans:
Legends of the Jet Set Society e A Won -
derful Time: An Intimate Portrait of the
Good Life, esta época áurea das viagens es-
tendeu-se até aos anos 70, findando quan-
do os aviões aumentaram de tamanho e o
privilégio de chegar mais perto do céu foi colocado ao alcance do
comum dos mortais. Senhores passageiros, os voos carregados de
glamour foram cancelados. Para sempre!
Podemos até considerar que as imagens referidas foram fruto do
marketing das companhias de aviação, e que hoje as valorizamos
com o encanto nostálgico que muitas vezes atribuímos a outras eras,
mas o facto é que, na geração low-cost,  nem pestanejamos quando,
numa fila de check-in, avistamos alguém de fato de treino.

Apesar da situação em cima descrita ser extrema, basta olhar para
os últimos desfiles para confirmarmos que caminhamos a passos
largos (e de ténis!) para uma forma de estar cada vez mais casual.
Se, por um lado, alguns designers defendem um look invernoso de-
calcado de um conto de fadas, por outro, nada gerou tanto burbu-
rinho como o desfile da Chanel, em que modelos desfilavam numa
passerelle onde se recreou um supermercado, vestindo dispendiosos
fatos em tweed e com sapatos desportivos nos pés. Nem mesmo a
Alta-Costura escapou à nova ditadura do casual disfarçado de cool.
Podemos combinar vestidos de arquitetura digna de Pritkzer com
ténis e tops desportivos com saias inspiradas em Marie Antoinette?
Raf Simons,  agora ao leme da Christian Dior, acredita que sim.
Quando confrontada com este novo paradigma, Anabela Becho, con-
servadora no Museu do Design e da Moda Coleção Francisco Capelo,
alerta que, atualmente, e devido ao legado de Coco Chanel, que nos
anos 20 também quebrou as rígidas leis do estilo, os códigos de ele-
gância tornaram-se menos rigorosos e mais permeáveis. “Estar de
sapatos desportivos não implica estar desmazelado e os ténis já há
muito fazem parte do guarda-roupa”, avança. No entanto, “a falta
de esmero na forma como nos vestimos é, lamentavelmente, a norma.
Sedutor é contrariar a banalidade. Apresentar-se com uma elegância
de acordo com os cânones clássicos é hoje um ato de rebeldia”.
Se até agora leu estas palavras e não se revê nesta realidade, suge-
rimos-lhe um exercício: percorra um álbum de fotografias familiar
e observe as imagens a preto e branco dos seus pais ou avós.
Independentemente do estrato social, certamente que se deparará
com artefactos de um Portugal bem mais formal, onde os homens
vestiam fatos e as senhoras combinavam na perfeição a cor dos aces-
sórios. Para Misha Pinkhasov, coautor do livro Real Luxury: How
Luxury Brands Can Create Value for the Long Term (Palgrave), há

uma explicação clara para este abismo que
nos separa estilisticamente do passado. “O
mundo está mais casual porque está mais
individualizado”, avança o investigador que
há poucos meses trocou Paris por Lisboa.
“Antes, as grandes instituições ditavam as
regras do comportamento. As pessoas sub-
metiam-se ao poder de ditadores ou reis,
iam à igreja, trabalhavam a vida toda para
uma empresa e preocupavam-se demasia-
do com o que os seus vizinhos pensavam.”
E o que é que isso tem a ver com moda?
“Numa altura em que o mundo estava di-
vidido rigidamente – branco/negro, capi-
talista/comunista, aristocrata/camponês –
era importante adaptar-se ao grupo para
ser aceite. Era importante assinalar a que
grupo se pertencia.”

Se hoje vivemos numa época em que, segundo Pinkhasov, as pessoas
têm “o poder de se expressar através da sua individualidade”, e numa
altura em que alguns designers portugueses abraçaram inesperadamente
um estilo mais em sintonia com o l’air du temps, resta-nos saber tirar
partido desta nova fase, mas sem cair no desmazelo. Veja o tapete ver-
melho dos últimos prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema,
onde nem o “chique” do “casual chique” do convite impediu que ven-
cedores subissem ao palco de calças de ganga.

“A MODA
SOBREPÔS-SE 

AO LUXO. MAS UM
DEPENDE DA

NOVIDADE
E OUTRO 

É A EXCELÊNCIA
INTEMPORAL.”

E
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AS NOVAS PROTAGONISTAS
Neste mundo da moda em constante
renovação, os holofotes não apon-
tam apenas às tendências mas tam-
bém às it girls que, graças à relação
próxima com as principais marcas,
são embaixadoras do espírito da
Maison em questão e servem de ins-
piração à moda nas ruas. E isto não
é novidade. Historicamente, Yves
Saint Laurent teve como musas
Veruschka e Catherine Deneuve;
Olega Cassini vestiu em inúmeras
ocasiões Jacqueline  Kennedy... 
No entanto, se no momento atual
as passerelles parecem cada vez
mais permissivas, o mesmo aconte-
ce com o novo star system, que eleva
inesperadas protagonistas. Sejamos
francos: o pedigree e uma ponta de
snobismo sempre fizeram parte do
mundo da moda. Logo, não deixa de
parecer desapropriado que a Casa
fundada por Pierre Balmain em
1945, couturier considerado o Rei
da Moda Francesa, que vestiu es-
trelas e mulheres ilustres como Ava
Gardner ou Marlene Dietrich, tenha
como atual embaixadora Rihanna,
a estrela pop conhecida pela sua ca-
pacidade de twerk. E terá sido uma
jogada de mestre ou um sinal de de-
sespero Jean Paul Gaultier encerrar
o seu último desfile de Alta-Costura
com a presença de Conchita Wurt,
a mulher com barba que venceu o
Eurofestival da canção? Pas couture
du tout, se nos perguntar... E porque
terá Carine Roitfeld, uma das mais
sofisticadas editoras de moda do
mundo, convidado Paris Hilton a
ser a DJ de serviço na festa que co-
memorou a quinta edição de CR
Fashion Book, o evento mais aguardado da última semana de moda
de Paris e que encheu de estrelas o  hotel The Peninsula? 
Do exército de novas it girls que parecem estar, literalmente, em todo
o lado, a voluptuosa Kim Kardashian é a abelha-rainha, sendo um
excelente case study. Depois de conhecer a fama graças a uma sex
tape, a jovem de descendência arménia tornou-se a estrela de Keeping
Up With The Kardashians, um popular reality show americano que
segue as peripécias da sua família. Apesar do seu inesgotável número
de fãs e crescente protagonismo na imprensa, era o que se poderia
chamar de celebridade lista D. Tudo mudou quando, ainda este ano,
Kim deu o nó com o bem relacionado músico Kanye West, passando
a fazer parte da nova elite da indústria da moda. Bastou-lhe surgir
numa polémica capa da edição norte-americana da Vogue para ter
a aprovação necessária e o acesso aos mais exclusivos happenings,
tornando-se um dos nomes mais disputados da indústria. Até
Valentino Garavani, conhecido por ser um dos designers mais elitistas

de sempre, surgiu lado a lado com
Kim Kardashian, cujo decote deixou
pouco à imaginação, na primeira fila
do desfile de Alta-Costura da
Valentino, marca agora liderada por
Maria Grazia Chiuri & Pierpaolo
Piccioli.
Para Anabela Becho, o que está por
detrás deste novo Olimpo do estilo,
onde convivem Imperatores (alcu-
nha de Valentino) e plebeias, são
“razões comerciais”. “O elitismo que
se vive na moda é um elitismo falso.
O marketing e o dinheiro falam mais
alto e o desejo de chegar ao consu-
mo de massas é proporcional à que-
bra de barreiras no círculo ilusoria-
mente restrito da alta moda”,
afirma. “Não sei se existirá má pu-
blicidade quando o que se pretende
é o grande alcance mediático, mas
acredito que seria penoso para o
idealista Pierre Balmain ver a Casa
que fundou, atualmente sob a dire-
ção criativa de Olivier Rousteing,
ter como embaixadoras Kim Kar -
dashian ou Rihanna. Ou que a mun-
danidade da Maison Givenchy, di-
rigida por Riccardo Tisci, seja
igual mente dolorosa para o ainda
vivo e aristocrático  Hubert de Gi -
venchy, que manifestou publica-
mente o seu desdém quando, na dé-
cada de 1990, John Galliano e
posteriormente Alexander McQueen
assumiram a direção criativa da
mar ca que fundou.”

MODA, MAS NÃO LUXO
Para encararmos a nova realidade
sem o saudosismo da expressão “no
passado é que era bom”, resta-nos
olhar para esta nova forma de ser e

estar partindo do princípio de que o mercado simplesmente mudou
e que muitas das marcas que associamos ao luxo transformaram-
se, na verdade, em marcas de moda, com um rumo diferente daquele
programado no seu ADN original. “Há algumas décadas, as griffes
de luxo eram propriedade das suas famílias fundadoras, o que lhes
permitia focarem-se na sua arte. Essa excelência do luxo atraiu as
celebridades e todo o seu glamour. No entanto, agora, essas refe-
rências são propriedades de grandes grupos, cujo foco são o consumo
de massas e o marketing”, conclui Misha Pinkhasov. Ou seja, pen-
durar no braço a mesma it bag que aquela estrela da pop carrega é
um statment de moda e não uma celebração do luxo, mesmo que o
acessório em questão ostente na sua etiqueta um número com muitos
zeros. “A moda sobrepôs-se ao verdadeiro luxo, mas estes são con-
ceitos diferentes. Um depende da novidade, enquanto o outro é a
excelência intemporal. E esta equação nunca se pode inverter.” Nem
que seja o fã número um de Kim Kardashian... 

Rihanna na chegada à
cerimónia de entrega dos CFDA
Fashion Icon Awards, 2014.
Valentino com Kim Kardashian,
durante a Semana de Moda de
Paris. Em baixo, Carine Roitfeld
com Paris Hilton. Os ténis
invadiram as passerelles, tanto
na primavera 2014 de Dior, em
baixo, como na mais recente
coleção de inverno da Chanel.
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A MÁXIMA ESTEVE PRESENTE 
NO EVENTO ONDE TEVE A
OPORTUNIDADE DE CONVERSAR 
COM BIANCA BALTI.

Foi um ano de mudança na sua vida,
um ano de definição? Muito! Foi real-
mente um momento catártico. Apesar
de ter gostado da minha adolescência,
por vezes conseguiu ser bastante bru-
tal. E fiz tantas escolhas erradas. Por
isso, queria mesmo que este momento
chegasse, fazer 30 anos, apenas para
pôr a pressão para trás dos ombros. E
realmente tudo parece assim. Tudo pa-
rece tão diferente, mais maduro. 
A idade é um fator crucial na profis-
são. Se por um lado a concorrência é
grande, por outro existem impressio-
nantes exemplos de longevidade, co-
mo Gisele Bündchen. Como é que vê
esta evolução na carreira? Eu penso
que há dois tipos de modelos. Há mo-
delos que começam muito cedo e que,
por dois anos, são o it do momento com
um lo o k ed g ye estranho que toda a
gente adora. E depois há modelos como
eu, e estou muito contente por isso, que
continuam a vender. Acho que as mar-
cas percebem que as pessoas com di-
nheiro normalmente são pessoas mais
velhas. Podem pôr uma modelo de de-
zasseis anos, mas com essa idade não

têm dinheiro para comprar “a moda”. Sou uma sortuda
por tudo estar a acontecer assim porque parece que a
tendência agora é recrutar modelos um bocadinho mais
velhas. Por mim posso ser modelo até aos 60 anos.
Depois de uma breve experiência no cinema, gostava
de explorar esta área? Foi apenas uma experiência.
Estou contente e não me arrependo, mas quando as
pessoas me perguntam se também fiz um filme, a mi-
nha resposta é sempre que, na verdade, apenas apareci
num filme. Foi divertido, mas penso que não sou muito
boa atriz. Não é para mim! 
Que outras áreas ou projetos gostaria de explorar? Mal
posso esperar pelo dia em que vou escrever a minha
autobiografia. Tenho muita coisa para partilhar. Um dia…
Será um dos meus projetos, mas só daqui a dez anos. 
O que é que gosta de fazer para descontrair? Passar
tempo com a minha filha. Mas também gosto de ter
tempo para mim porque é tão raro... 
Uma mulher pode ser mãe, ter uma profissão e con-
tinuar a ter direito a sentir-se sexy. Mas a maior parte
das mulheres parece ter de pedir desculpa por isso…
Sim, parece que temos sempre de nos sentir culpadas
de alguma coisa. Tiramos tempo para fazer a manicure
e depois há a ideia de que devíamos ter ficado com os
filhos. As mulheres podem ser tudo, ter tudo e provar
que fazem tudo bem. 
O que é que faz uma mulher sentir-se poderosa? O tra-
balho. Ser uma mulher trabalhadora faz-nos sentir con-
fiantes. Porque toda a gente sabe que conseguimos tra-
tar dos filhos, limpar e cozinhar, mas também conse -
guimos sentir-nos orgulhosas de nós próprias e não
sermos dependentes de ninguém. 
Quais são as suas escolhas-chave de lingerie? Gosto
de renda, branca ou preta, mas clássica. E lingerie em
rosa ou azul-bebé, muito bonita e soft em tons pastéis.
Tem algum conselho que queira deixar especificamen-
te para as mulheres? Acho que basta deixar de lado a
culpa. Aqui em Itália, provavelmente por causa da reli-
gião, todas as mulheres pensam que devem ser perfei-
tas e toda a gente espera que elas sejam perfeitas.
Nunca estar cansada, conseguir tudo. O homem pode
chegar a casa do trabalho e sentar-se no sofá, mas nós
estamos sempre a trabalhar. Desejo que todas as mu-
lheres percebam que nunca nos devemos sentir culpa-
das quando falhamos em alguma coisa porque toda a
gente falha. E isso não tem mal nenhum. Não temos de
nos castigar se não formos sempre perfeitas. 

oram 83 minutos de show assisti-
dos por 12 mil pessoas em cada um
dos dias, num espetáculo que reu-
niu treze grandes clássicos musi-
cais e precisou de mais de 200 ho-
ras de ensaios. Na passadeira
vermelha estiveram nomes inter-
nacionais ligados à casa: as musas
Intimissimi Ana Beatriz Barros,

Bianca Balti, Irina Shayk, Blanca Suárez, Katsia Zin -
garevich e a embaixadora portuguesa Sónia Balacó re-
presentaram, uma vez mais, o espírito italiano da marca
e passearam na red carpet onde o dress code ditava um
casual chic que sugeria lingerie e, claro, transparências.
Estas mulheres sensuais com uma feminilidade delicada
que espelham os produtos da Intimissimi foram as es-
colhidas para retratar os 20 anos de história da marca.
Chiara Ferragni, blogger do The Blonde Salad, marcou
também presença na front-row do evento. 
O evento abriu com Pharrell Williams acompanhado da
cantora canadiana Giorgia, uma das melhores vozes no
mundo do espetáculo. Cantaram e encantaram também
Kiesza, a cantora de 25 anos nomeada para os MTV
Awards com melhor coreografia, e Anastacia, uma das
rainhas da pop presenteadas ao público da Arena. 

LINGERIE
//ESTILO

F

DISCURSO DIRETO

Fairy-tale 
of beauty
A Arena de Verona recebeu as musas
Intimissimi num fim de semana
sofisticado. A marca italiana de lingerie
esteve presente dentro e fora do palco.

Bianca
Balti veste
Dolce &
Gabbana 
e lingerie
Intimissimi. 

VERDADEIRO ÍCONE
Bianca Balti nasceu em Lodi, Itália, 
e tem uma filha, Matilde, de sete
anos. Já foi cara de marcas como
Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana,
Missoni, Karl Lagerfeld, Alexander
McQueen, Miuccia Prada, Versace 
e Victoria’s Secret. Em julho, com 
30 anos, posou em topless para a
Playboy USA, depois de já ter feito o
Pirelli Calendar, em 2011. Em 2007,
participou no filme Go Go Tales como
dançarina erótica. A supermodelo 
foi escolhida para embaixadora 
da Intimissimi em 2010.

Ana Beatriz Barros, Katsia
Zingarevich, Bianca 
Balti, Irina Shayk e 

Blanca Suárez

Irina Shayk Sónia Balacó
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NOVIDADES

Propostas para afastar o tempo 
mais frio com o toque quente 
destas novidades.

Contos 
de outono

SEXY DENIM
Powershape e Powerdenim são as duas
novas linhas de denim apresentadas pela
Guess que transpiram sensualidade e se
juntam às coleções Rock The Holidays,
Marciano Guess e On the road, proposta
inspirada em Nashville e na música country.
A seleção especial de ganga fabricada
através da tecnologia ISKO resulta numa
linha masculina, a Powerdenim, que se
destaca pelo conforto, versatilidade e ajuste
perfeito, e ainda numa linha ultrafeminina e
sedutora, a Powershape, que elogia as
curvas e a silhueta da mulher. 

COM MEL
Da nova coleção outono/inverno da Ti Sento Milano faz parte a linha

Colmeia, inspirada no formato dos favos e nos tons quentes de outono.

Perfeita para completar um look elegante de festa, sofisticada e confor-

tante, características representativas da marca, esta nova coleção tem

uma identidade própria que não a deixará indiferente. Apesar do padrão

luxuoso, estas peças de joalharia podem ser usadas em qualquer oca-

sião, seja numa circunstância formal como por exemplo um jantar de

negócios ou mesmo numa situação mais informal como uma saída com

as amigas. A proposta da Ti Sento nesta coleção é mesmo o mix &

match, propondo a mistura de estilos diferentes num look apenas.

Os pendentes (€199), brincos (€199) e pulseiras (€599) que compõem

esta linha estão disponíveis em duas versões: uma com micropontos

em ródio, prata esterlina prateada e zircónias em branco, preto e cham-

panhe; e uma outra com micropontos em ródio, prata esterlina dourada

e zircónias em dourado, preto e champanhe. 

POP TWIST
O primeiro desfile dirigido por Jeremy

Scott para a Moschino não desiludiu: im-

pregnado da inconfundível visão animada,

sofisticada e elegante a que a marca já

nos habituou, apresentou uma nova cole-

ção de óculos, cuja variedade estilística ir-

rompe através de múltiplas influências.

Destacam-se as suas formas grandes,

geométricas e românticas, os tracejados

que decoram a armação de alguns mode-

los, seguindo o seu contorno, e a presença

de um estilo vintage. Mas o acessório de

culto para a próxima temporada é defini-

tivamente inspirado na coleção Fast Fas-

hion: os óculos maxi. Nela, é percetível a

metáfora da “comida rápida/moda rápida”

que deu origem a peças icónicas cuja es-

trutura é formada por grandes logótipos,

enriquecidos com um toque pop.

JOGAR AS ESCONDIDAS
À primeira vista é apenas uma pulseira de couro com
formas de pirâmides, inspirada nas coleiras de cão
inicialmente criadas pela Hermès. Mas por trás de uma
dessas pirâmides Clous de Paris está um compartimento
secreto que guarda o relógio Médor. As horas passam
neste relógio criativo e ousado bastando apenas pressionar
a coroa para se revelar. Este ano, o relógio está disponível
em diferentes cores e pode ser escolhido entre dois 
novos tamanhos – 16 e 23 mm – e duas novas versões:
caixa de aço ou ouro rosa com ou sem diamantes.

Nas lojas Eureka Shoes já pode
encontrar o catálogo outono-
inverno. A nova coleção evoca
maturidade, estabilidade e
harmonia, tudo graças ao
conjunto de cores, texturas e
materiais de todas as marcas
que aqui reúnem as suas
propostas. Filipe Sousa, Mr.
Sousa, Miss Julia,
Marques’Almeida X Eureka são
apenas alguns dos designers
que assinaram as novas peças,
desde já disponíveis. De referir
ainda que as coleções
COxLABS com Nuno Gama e
Lidija Kolovrat foram reveladas
durante a última edição
ModaLisboa Legacy.

PURO EQUILÍBRIO
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À CONQUISTA DA CIDADE
A luz branca predomina. O cimento surge como pano de

fundo. São detalhes de um ambiente arquitetónico con-

cebido para o cenário de uma coleção profundamente

urbana. O ponto de partida para o desfile outono/inverno

2014/2015 da Max Mara é o imaginário anglo-escocês,

onde o tweed, o xadrez Príncipe de Gales, o padrão em

espinha e a lã Shetland são aqui reinterpretados, não na

versão rústica original mas de uma forma moderna e ci-

tadina. A ética do luxo utilitário característica da marca

revela-se na mistura entre a alfaiataria e a alta tecnologia,

o masculino e o feminino, o desmazelado e o glamoroso,

a funcionalidade e a emotividade. Na passerelle, esses

contrastes mostram-se sobretudo através de alpacas,

malhas, blusões e outros agasalhos que gritam conforto.

Os coletes são a peça-chave. Conferem um toque espe-

cial quando usados debaixo de casacos, mas podem (e

devem) ser usados sobre outras peças inesperadas, num

jogo de camadas que mistura materiais e texturas. Sexy

e feminina, a coleção aboliu as calças, mas apostou forte

em saias-lápis, ideais para usar tanto de dia como de

noite. Mais uma vez, as influências britânicas estão tam-

bém presentes na paleta de cores, que vai desde os lila-

ses ao típico camel, passando pelos cinzas, azuis e

pretos. Aqui e ali, espreitam apontamentos em dourado.

Alguns acessórios, como as carteiras e clutchs, apresen-

tam-se em textura crocodilo. O toque final é a gravata

masculina, usada para apertar trench-coats, ou o icónico

e envolvente casaco Max Mara, evidenciando toda uma

aura de elegância e classicismo.

O MUNDO DO AVESSO
A frente diz as horas, o verso conta a
história. Uma frase que resume na perfeição
os novos relógios Sistem51 da Swatch. Com
a chegada dos primeiros quatro modelos,
assiste-se a algo inédito: a evolução
tecnológica sem precedentes permitiu o
desenvolvimento, em menos de dois anos, 
do primeiro movimento mecânico que não 
foi feito manualmente, mas numa linha de
montagem totalmente automatizada. As 51
peças do relógio formam cinco módulos
individuais, que são unidos para formar 
um conjunto centrado num único parafuso,
contrastando com a quantidade de peças
presentes noutros modelos. O design original
também já faz parte do ADN da Swatch: 
o mostrador revela seis dos 19 rubis do
movimento e no verso é possível ver o
coração deste fascinante microcosmos. 
O Sistem51 está disponível em preto,
vermelho, branco e azul. Preço: €130

SOB OS HOLOFOTES
A Mango volta a escolher Daria Werbowy para a campanha publicitária da
sua coleção outono-inverno. A elegante modelo de 30 anos deslumbrou na
campanha da estação passada, fotografada nas Ilhas Canárias, e voltou
novamente a repetir o feito. Desta vez fotografada nos Hamptons, em Nova
Iorque, a modelo canadiana renovou contrato com a Mango e apresentou as
tendências para esta estação. Peças formais conjugadas com um estilo
mais desportivo e casual são a aposta da Mango. No design, os volumes
oversized juntam-se às estruturas cocoon e têm como protagonistas os
cintos. Já nas cores, o preto domina a estação junto dos tons camel, crus 
e caquis. A sessão fotográfica desta nova campanha publicitária da coleção
outono-inverno decorreu em maio e juntou o fotógrafo Josh Ollins a Shon 
e Lisa Butler, os responsáveis pela maquilhagem e cabelo da modelo. 

Botas
em pele,

€89,99

Casaco em lã,
€119,99

Carteira em
pele, €49,99



*



DIAS FELIZES
Os descontos estão em festa e saem à rua para celebrar o 
10º aniversário do Freeport. Inspire-se em 10 tendências da 
nova estação para uma comemoração em grande estilo.

P
U
B

P
U
B

p
nova estaçção ppara uma comem

GÓTICO

NOVO ABRIGO

PELOS

SHINNIG

Poncho em lã, 
Escada, 

agora €599 
(PVP €1170)

Casaco em 
fazenda de 
lã, Fornarina, 
agora €132 
(PVP €264)

Pulseira em 
metal, Mango, 
agora €8,99 
(PVP €12,99)

Vestido em renda, 
poliéster e 
poliuretano, Mango, 
agora €29,99 
(PVP €49,99)

Botins em pele, 
Hugo Boss, 
agora €335 
(PVP €479) 

Óculos em acetato 
e purpurina, Jimmy 
Choo, na Visionlab, 
agora €182 
(PVP €260)

Saia em poliéster e 
lurex, Colcci na Gate 
One, agora €119,50 
(PVP €200)

Clutch em poliuretano, Ada 
Gatti, agora €24,99 (PVP €37,99)

Ténis em purpurina 
e borracha, 

Springfi eld, na 
Cortefi el, agora 

€9,99 (PVP €22,99)

Colete em 
pelo, Spaccio, 
agora €59,90 
(PVP €129,90)

Bota em 
pelo e 
borracha, 
D&G, 
Spazzio, 
agora €245 
(PVP €490)

Gola em pelo, 
Decénio, 
agora €41,90 
(PVP €69,90)

Po

metal, ango, Ma
agora € 99 €8,
(PVP € ,99)12

TROPA DE ELITE

Calças 
em ganga, 

Diesel, 
agora €75 

(PVP €110)

Sapatos em pele e 
camurça, Carolina 
Herrera, agora €96 
(PVP €320)



PROMO

Camisola 
em malha 
de lã, Adolfo 
Dominguez, 
agora €89 
(PVP €148)

OS PRODUTOS COLOCADOS NESTA EDIÇÃO ESTÃO À VENDA NO FREEPORT OUTLET. ESTA INFORMAÇÃO NÃO DISPENSA A CONSULTA 
DE PREÇOS NO LOCAL. TODOS OS ARTIGOS SÃO LIMITADOS AO STOCK EXISTENTE. MAIS SUGESTÕES WWW.FREE.FREEPORT.PT

MEN’S WORLD

SPORT CLUB

FOLKLORE

Ténis em 
nylon e 

borracha 
vomero 8, 

Nike, na The 
Athlete’s Foot, 

agora €100 
(PVP €149,95)

Óculos em 
acetato, 
Carrera, na 
Multiópticas, 
agora €104,93 
(PVP €149,90)

Túnica em 
poliéster, 
Ana Sousa, 
agora €32 
(PVP €64,90)

Botas em 
borracha, 
Aldo, 
agora €45,99 
(PVP €69,90)

Óculos 
em metal 
e acetato, 
Miu Miu, na 
Sunglass 
Hut , agora 
€121,20 
(PVP €202)

bor
Ald
ago
(PV

Óculos 
em metal 
e acetato,
Miu Miu, na 

Carteira em pele, 
Desigual, agora 
€34,30 (PVP €49)

Sandálias 
em pele 
Carolina 
Herrera, 
agora €348 
(PVP €580)

Poncho 
em lã, Escada, 
agora €199 
(PVP €309)

BACK TO 60’S

Colete 
em 
poliéster, 
Mango, 
agora 
€22,99 
(PVP 
€39,99)

Carteira em 
pele, Kriziapoi, 
na Miriade, 
agora €29,90 
(PVP €96)

Chapéu em 
feltro de lã, 
Parfois, 
agora €4,99 
(PVP €14,99)

Relógio em 
aço e borracha, 
Lacoste, na 
Be on Time, 
agora €115,50 
(PVP €165)

Leggings em 
jersey, Morgan, 
agora €34,30 
(PVP €49)

em pele, 
, agora 

PVP €49)

agora €100 
VP €149,95)

Sunglass
Hut , agora
€121,20
(PVP €202)

OS PRODUTOS COLOCADOS NESTA EDIÇ

€344,30 (P

Carteira e
Desigual
€344 30 (P

Sand
em p
Caro
Herr
agor
(PVP

ESPÍRITO SELVAGEM

Vestido em 
lã, D&G, 

no Spazio 
by D&G, 

agora €195 
(PVP €390)

Carteira em pele 
e camurça, Guess, 
agora €113 
(PVP €189)



 

NOVO LEXUS NX 300h

PERSPETIVAMUDE  DE

 Manípulos das portas com iluminação LED e fechadura invisível.

 Faróis e piscas totalmente em LED.

 Sistema de Navegação Lexus Premium, operado por touchpad remoto.

 Carregador de Smartphone Wireless.

 Head-up Display (HUD) de 6,2 polegadas.

 Cruise Control Adaptativo.

 Caixa de velocidades automática E-CVT.

 Porta traseira com abertura elétrica.

 5 Modos de Condução (EV, ECO, NORMAL, SPORT e SPORT+).

Os equipamentos apresentados variam conforme a versão. Informe-se num Centro Lexus.

Consumo Combinado (l/100 km): Mín. 5,1/Máx. 5,3 · Emissões de CO2 (g/km): Mín. 117/Máx. 123

O novo Lexus NX 300h vai mudar o modo como vê um SUV. As linhas 

angulares e arrojadas sobressaem ao olhar. Ao volante, salta à vista

a segurança e a tecnologia avançada. A potente mas eficiente motorização 

híbrida de 197 cavalos, que equipa a versão 4x2 e 4x4, surpreende

com apenas 5,1 l/100 km de consumo de combustível.

Mude de perspetiva. Mude para um Lexus NX 300h. 

Conheça-o num Centro Lexus.

Descarregue a aplicação NX-IFY

8634 Lexus NX 300h Maxima 230x297.pdf   1   10/14/14   5:19 PM
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“PARA TER SUCESSO NA VIDA 
SÃO PRECISAS DUAS COISAS:
IGNORÂNCIA E CONFIANÇA.” Mark Twain

Simples e sofisticadas. Estilizadas e eficazes.
As silhuetas urbanas desenham-se 
num misto de sobriedade e conforto,
resultando no ponto de partida perfeito 
para dias cheios e vidas preenchidas. 
FOTOGRAFIA DE BRANISLAV ŠIMONCÍK. REALIZAÇÃO DE JAN KRÁLÍCEK

City Express

Casaco, €430,
e capa, €250,
em lã, Zadig 

& Voltaire.
Carteira em
pele, €2500,

Prada.





Casaco em lã e pelo,
€2950, Versace.
Carteira em pele,
€775, Max Mara. 

Ao lado, camisa,
€350, e saia, €520,
em nylon, Miu Miu.
Casaco em lã, 
€139, Benetton.
Óculos em acetato, 
€260, Fendi.





Vestido em seda,
Prada (preço sob
consulta). Cinto em
poliuretano, €9,99,
Mango. Óculos em
acetato, €150,
Carrera. Corpete em
jersey, Diesel Black
Gold (preço sob
consulta). Ténis 
em pele e t w eed ,
€850, Chanel.

Ao lado, casaco,
€995, e calças,
€495, em lã,
Escada. Carteira 
em pele, Emporio
Armani (preço 
sob consulta). 



Camisola em lã, €575,
Escada. Colar em 

veludo e plexiglas, 
€275, Emporio Armani.

Óculos em acetato, 
€117, MaxCo.

Ao lado, blazer, €850, 
e calças, €490, em

veludo e seda, Emporio
Armani. Chapéu em feltro

de lã, €89, Stefanel. 
Carteira em pele, metal 

e strass, €3200, Chanel.

Cabelos: Mirka 
Hajdova (redsalon.cz)

Maquilhagem: 
Elodie Fiúza

Assistentes de
realização: Marina Sousa

e Ana Luísa Sampaio
Modelo: Barbora

Sidleryova (Exit Model
Management Bratislava)
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Poderosas e carismáticas, estes dez ícones mundiais
triunfam nas artes, na política ou nos negócios. 
E espalham a sua influência colocando-a ao serviço 
de causas filantrópicas. Olhemos de perto para estas
mulheres de ação que sintonizam sucesso com altruísmo. 
POR MORGANE MIEL COM PATRICIA BOYER DE LATOUR 

que é hoje em dia
a influência? A
pergunta é incó-
moda, numa altura
em que as redes fe-
mininas parecem
ameaçadas de asfi-
xia, talvez apanha-
das pela tentação

de, depois de as ter denunciado, copiar as prá-
ticas dos círculos mas culinos – entre si, união,
espírito de clube… Porque questionar a influên-
cia leva-nos a colocar a questão ‘porquê fazer
carreira’ – pelo menos tão importante como a
do momento. Que sentido dar ao sucesso pes-
soal? De que serve um poder adquirido sem
outro objetivo que não o próprio poder?
São questões que se colocam ainda com mais
acuidade num mundo onde as desigualdades
se acentuam de forma inquietante*. Jacques
Attali explica-o muito bem: o século XXI vai
ser o século do “altruísmo esclarecido”. Todos

nós temos interesse em que o mundo melhore
deixando simplesmente de ser possível o cres-
cimento se 90% do planeta ficar à beira da es-
trada. Embora a influência se defina pela
faculdade de mudar o mundo pela força do
pensamento, das ações, também pela capaci-
dade de arrastar os outros, não é de admirar
que daqui para a frente ela assente largamente
na noção de partilha, a necessidade de restituir,
de se comprometer. Incontornável, abandona
então o seu papel na sombra para se tornar na-
quilo a que os americanos chamam “o terceiro
pilar do poder”: aquele que confere a todos os
alicerces a sua estabilidade. Que papel devem
as mulheres desempenhar neste novo cenário?
Para este artigo observámos as figuras femini-
nas mais poderosas do momento, as mais se-
guidas, admiradas e reconhecidas.

TODAS ELAS FORAM BEM-SUCEDIDAS POR MÉRITO PRÓ-

PRIO e todas elas ganharam a sua dimensão glo-
bal no dia em que escolheram defender uma
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A INFLUÊNCIA

MICHELLE
OBAMA
A SAÚDE EM CURSO
Brilhante advogada nascida em
Chicago em 1964 e licenciada por
Princeton e Harvard, Michelle Obama
pôs em segundo plano as suas
aspirações profissionais desde que 
o marido foi eleito Presidente dos
Estados Unidos. L ow - pr o file quanto
às suas convicções feministas, a
primeira First Lady afro-americana
assegura que não luta por nenhum
mandato. Autoproclamada Mu m in
ch ief, ocupa o terreno mediático pelas
suas preocupações estritamente
humanitárias.

CAUSA A luta contra a obesidade
infantil. Com a sua associação Let’s
Move!, criada depois da eleição 
de Barack Obama e apoiada pela
National Association of Brodcasters
Education Foundation, ela não hesita
em ‘suar as estopinhas’ no
verdadeiro sentido da frase 
e também no sentido figurado. 
O seu objetivo é fazer com que se
fale deste problema de saúde
pública nos Estados Unidos, onde
um terço das crianças americanas
sofre de grande excesso de peso.
Cursos de hula-hoop, coreografias
sabiamente orquestradas no
Satu rday Night Live, organização dos
Jogos Olímpicos das crianças em
Londres, em 2012… Michelle foi ao
ponto de impor que se afixasse as
calorias nas ementas, na
Disneylândia. A sua ação no terreno
é um trunfo para o marido como
presidente. Será que essa ação lhe
vai servir quando Barack Obama
deixar de ser presidente? 
É provável que sim, pois a sua
reputação assenta numa causa
muito popular nos Estados Unidos.
Próximo ato: depois de 2016,
Michelle Obama à frente de uma
missão de saúde pública?

//NOVEMBRO
ÍCONES
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SOFIA
VERGARA
A PENSAR NAS C RIANÇ AS
Lançada como estrela planetária depois
do seu papel na série U m a  F a m ília

Muito Moderna, Sofia Vergara é hoje a
atriz mais bem paga do pequeno ecrã
nos Estados Unidos. Nesta rentrée, a
colombiana encontra-se em plena pro-
moção do filme Fading Gigolo, onde as
suas curvas deixam em pânico um
Woody Allen mais enervado do que
nunca. Das pouquíssimas atrizes lati-
nas a serem tão reconhecidas e solici-
tadas em Hollywood, ela não esconde
a sua ambição: tornar-se uma mulher
de influência incontornável na sétima
arte. A sua produtora, Latin WE (Latin
World Entertainment), que ajuda os ta-
lentos e os projetos latinos a emergirem
em Hollywood, apresentou, segundo as
estimativas da revista Forbes, 35 mi-
lhões de dólares em volume de negó-
cios em 2012.

CAUSA A defesa das crianças, que apoia
através de diversas causas (Cure Du -
chenne, que luta contra a distrofia mus-
cular, Thor, contra a exploração sexual
das crianças). Sofia faz parte da A-list

dos doadores que ajudam os hospitais
pediátricos na investigação contra o
cancro. E, acima de tudo, financia
Dreams Without Borders (Sueños Sin
Fronteras), que acolhe desde 2006 as
crianças abandonadas e os órfãos da
Colômbia. No ano passado, por ocasião
do seu 44.º aniversário, lançou uma
grande campanha de recolha de fundos
na plataforma de crowdfunding Giftiki
sobre o tema: “Querem dar-me um pre-
sente? Deem-lhes dinheiro a elas!”
Graças ao seu empenho, Sofia assinala
todos os casos: desafia as leis do sexi-

tude, mas simboliza a businesswoman

perfeita. Não teve filhos, mas defende os
filhos dos outros. Faz carreira, mas não
se esquece de onde veio. É uma das per-
sonalidades preferidas dos americanos
e encarna a figura moderna do American
Dream, com uma carreira das mais só-
lidas do momento em Hollywood.

OPRAH
WINFREY
ESCOLA PARA TODOS
Nada fazia prever que esta menina
nascida em 1954 numa região
rural pobre do Mississippi, iria
tornar-se um ícone do sucesso
mediático. O seu celebérrimo
Oprah Winfrey Show fez dela a
primeira milionária afro-americana
desde 2003. Puro produto da
meritocracia made in América,
Oprah Winfrey é também a
primeira afro-americana a figurar
na lista dos 50 filantropos mais
generosos dos Estados Unidos.

CAUSA A educação para todos, 
e nomeadamente a das raparigas,
é-lhe particularmente cara. Investiu
40 milhões de dólares 
na Oprah Winfrey Leadership
Academy for Girls, na África 
do Sul, que tem como missão
“proporcionar aos alunos as
competências que lhes irão
permitir assumir postos de direção
na África do Sul e noutras partes
do mundo”, e criou a Fundação
Oprah Winfrey, que atribui bolsas
de estudo aos mais carenciados
nos Estados Unidos e no mundo. 
A sua ação filantrópica valeu 
a esta self-made-woman um
reconhecimento internacional 
ao serviço da resiliência e uma
sólida aura política – tornou-se 
um dos apoios incontornáveis 
da família democrática.

causa que lhes era particularmente querida. À
sua maneira muito “empreendedora”, controlam
os avanços e as inovações ligados a essa causa.
E também o impacto mediático. É claro que o
seu empenho não é totalmente desprovido de
interesse. “Sejamos honestas: o altruísmo puro
e duro é raro na nossa sociedade, onde o indivi-
dualismo é levado ao extremo”, analisa Fatine
Layt, presidente e sócia gerente do banco de in-
vestimento Oddo CF, e ela própria empenhada
em inúmeras causas (mecenato cultural com les
Bouffes du Nord, integração económica com a
Fundação Renault…). “Partilhar é muito valori-
zador, desculpabilizador, por vezes”, acrescenta,
“contribui para a construção bem egocêntrica
de uma personagem. É um pouco uma forma de
criar satisfação e simultaneamente imortali-
dade. Se isso permitir ajudar aqueles que verda-
deiramente precisam, restabelecer o equilíbrio
num mundo mal redistribuído, isso é o mais im-
portante.” Decidir entregar um pouco do que se
recebeu marca uma fase importante na vida. É

o despertar da consciência para uma vertente
mais espiritual, religiosa para alguns, ou simples-
mente mais aberta para o mundo, menos cen-
trada. “Há que deixar de ter necessidade de
provar alguma coisa”, afirma Fatine Layt.
“Quando nos reconciliamos com nós próprios,
com as nossas origens geográficas, familiares ou
sociais, podemos então voltar a dar. É um ver-
dadeiro marcador de sucesso.” Partilhar não
exige necessariamente que se seja rico: pode
também doar-se tempo, perícia – uma tendên-
cia atual como o demonstra o sucesso das asso-
ciações colaboradoras. “A influência deveria
acabar por ser reconhecida por todos como a
expressão última do poder: um poder suficien-
temente forte para se ultrapassar, para pensar
para além de si próprio e em conjunto com os
outros”, conclui. “Um poder que de algum modo
se autoconfere uma nova inocência.” 

* Em 2014, e pela primeira vez, os 85 mais ricos do
planeta possuem tanto dinheiro como 50% da popu-
lação mundial, ou seja, 3,5 mil milhões de indivíduos. 

EM PARTILHA
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HILLARY
CLINTON
FORÇA DE INTERVENÇÃO
Ex-primeira-dama, antiga secretária
de Estado de Barack Obama,
senadora e provável candidata
democrata nas próximas eleições
presidenciais de 2016, Hillary Clinton
é, aos 66 anos, simplesmente 
uma das mulheres mais poderosas 
do mundo.

CAUSA Suscitaram o seu empenho 
não menos de 27 causas! No âmbito
da Bill, Hillary & Clinton Foundation
(mais de 500 milhões de dólares
obtidos em dez anos), interessou-se
de perto por cinco grandes temas: 
a saúde no mundo, a luta contra a
pobreza, a obesidade infantil, as
alterações climáticas e os direitos das
mulheres. É esta última causa que 
a mobiliza cada vez mais, e em

particular a ascensão das mulheres nas esferas sociais e políticas em todo o mundo.
Hillary soube utilizar a sua fama – e as suas deslocações (1,5 milhões de quilómetros
em quatro anos) – enquanto ministra dos Negócios Estrangeiros para defender esta
causa junto dos dirigentes e da comunicação social do mundo inteiro –
nomeadamente com a criação do Hillary Clinton Prize for Women, Peace and Security,
concedido em 2014 a William Hague, seu homólogo inglês, muito falado ultimamente
pela sua posição contra a violação das mulheres no Congo. A sua ação filantrópica, 
no entanto, humaniza e fragiliza a sua força de impacto. Pode ser posta em causa 
caso decida entrar na campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos, em 2016,
podendo haver quem argumente que há conflito de interesses, publicidade 
indevida para a sua própria carreira e confusão de papéis.

YAO CHEN
A OUTRA VOZ DA CHINA
Atente bem neste nome. Na China, ela é uma das
atrizes mais populares do momento. Filha de um
maquinista de comboios e de uma funcionária
dos correios, representa o modelo clássico de
sucesso à chinesa: aos 14 anos, entra para o cé-
lebre conservatório de dança de Pequim. Os pais
fazem todos os sacrifícios para lhe pagarem uma
escola de arte dramática. Hoje, aos 32 anos, está
no auge do sucesso.

CAUSA A liberdade de expressão. A popularidade
de Yao Chen, mais do que à sua carreira de atriz,
deve-se sobretudo… à sua conta no Weibo (o
Twitter chinês), onde é seguida por 27 milhões de
pessoas! E onde ela revela uma faceta de verda-
deira ativista. Online, ela atira-se a todas as ques-
tões que a desgostam, à vista das autoridades
chinesas que, devido à sua popularidade, têm di-
ficuldade em a censurar. As crianças roubadas, a
exploração dos trabalhadores estrangeiros, a vio-
lação das mulheres, a liberdade de expressão, as
mensagens de Estado, etc., tudo ali passa. Mas
nunca sob a forma de uma crítica frontal. Sempre
dentro dos limites da lei, Yao encoraja os seus se-
guidores a encontrar uma criança raptada, a dar
dinheiro para um orfanato, etc. Resultado: embora
os seus posts sejam por vezes suprimidos pela
censura, a maior parte são recuperados, difundi-
dos, reencaminhados…
Em 2010, o HCR, Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados, nomeou-a patrona
honorária do HCR para a China. Seguida pelos
media chineses, Yao vai regularmente visitar os
campos de refugiados nas Filipinas e na Tailân-
dia, postando as fotos das suas deslocações no
Weibo e provocando uma onda de doações filan-
trópicas em benefício das Nações Unidas nunca
antes alcançada na China.
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MELINDA
GATES
PIONEIRA INCONTESTADA
Nascida em Dallas, em 1964, numa família
muito católica, Melinda Ann French tem 
alma de filantropa. Depois de um percurso 
de excelência na Universidade, onde fez 
um mestrado em business administration

em 1987, foi trabalhar para a Microsoft. É 
aí que conhece Bill Gates, com quem se casa
em 1994. Em 2000, criam a Bill & Melinda
Foundation, que se torna a maior fundação 
de beneficência do mundo. À frente da maior
fortuna dos Estados Unidos, avaliada em 66
mil milhões de dólares, decidem consagrar 
a quase totalidade aos indigentes do planeta.

CAUSA A melhoria da saúde no mundo, 
a erradicação da pobreza, a promoção 

da educação e o desenvolvimento da tecnologia constituem o cerne da sua fundação. 
Melinda tem a seu cargo a estratégia, a promoção e a avaliação dos resultados das ações. 
Com dois objetivos prioritários: erradicar a poliomielite até 2018 e proporcionar acesso 
à contraceção a 120 milhões de mulheres até 2020. A sua força de impacto e a sua 
rede dão-lhe um acesso direto aos dirigentes de países (Canadá e Reino Unido) 
e de instituições (ONU…). “O papel de uma fundação é o de catalisador. Estamos 
apenas no início da aventura.” Com estes objetivos, Melinda só pode fazer crescer a sua 
influência ou, dito de outro modo, a influência da fundação, indissociáveis uma da outra.

BEYONCÉ LADY FURACÃO
A cantora, ex-Destiny’s Child, que lançou a sua carreira a solo em 2003, merece que a
apelidem de “Queen B”. Com 160 milhões de discos vendidos em todo o mundo, ela é a
artista mais nomeada para Grammy Awards. A sua tournée On The Run, com Jay-Z, que
também passou por Portugal, foi proclamada a segunda tournée mais rentável da história 
da pop. É a primeira mulher a ter feito, este ano, a abertura da revista Time enquanto
número um, uma das 100 personalidades mais poderosas do mundo.

CAUSA A Survivor Foundation, criada para socorrer as vítimas do furacão Katrina, em 2005,
presta hoje ajuda a outras regiões americanas atingidas por catástrofes naturais e que estão 
a reorganizar-se. Célebre também pelo seu empenho no Haiti (Hope for Haïti), Beyoncé inova
lançando com a Gucci e o grupo Kering a fundação Chime for Change. Um apoio a mulheres 
no mundo inteiro (mais educação, acesso ao poder e justiça) que passa por uma aplicação
ultra-high-tech, onde se pode doar online, seguir diretamente a eficácia dos projetos apoiados,
etc. Será que se pode reinar durante muito tempo sem se ajudar os outros? Beyoncé, a terceira
cantora mais generosa do mundo em 2013, mostra que a sua visão da mulher forte, que toma 
o seu destino nas próprias mãos, ultrapassa largamente a moldura das suas canções para
estender o seu Halo à escala mundial.

CHRISTY
TURLINGTON
CADA MÃE CONTA
Francis Scott Fitzgerald escreveu: “As vidas
americanas raramente oferecem segundo
ato.” Christy Turlington é uma prova viva do
contrário: modelo exemplo dos anos 1990
e 2000, a jovem ganhou fama e fez fortuna
graças às campanhas da Calvin Klein e da
Maybelline, marca de que é embaixadora.
Em 2003, salvou-se de sucumbir a uma he-
morragia ao dar à luz o seu primeiro bebé,
Grace. Este incidente acabou por mudar a
sua vida.

CAUSA Morte durante o parto. Christy des-
cobriu que morrem diariamente 800 mulhe-
res em todo o mundo durante o parto, ou
seja, uma a cada dois minutos. Acidentes
evitáveis em 90% dos casos se o nasci-
mento tiver lugar num hospital ou num dis-
pensário equipado. Decide então criar a
fundação Every Mother Counts (Cada Mãe
Conta) que angaria fundos e multiplica as
campanhas de informação e as ações para
reduzir a distância que separa as mulheres
de maternidades bem equipadas, melho-
rando simultaneamente os transportes
para os hospitais e o material dos dispen-
sários locais nos países em vias de desen-
volvimento. A campanha Every2, lançada
este ano, estimula os americanos a correr
duas milhas numa corrida de beneficência,
dando dois dólares à EMC e a postar no Fa-
cebook da fundação duas fotos do dia em
que cada mulher foi mãe... Esta nova di-
mensão fez de Christy uma figura de in-
fluência incontornável nos Estados Unidos,
nomeadamente em Nova Iorque, onde pas-
sou a ser a convidada especial de todas as
cimeiras de beneficência internacionais. O
documentário que fez sobre esta questão
teve especial eco nos Estados Unidos, que
ficou em 50.º lugar na lista dos países mais
avançados em matéria de saúde materna –
onde 11 mulheres em cada 100 mil morrem
ainda todos os anos durante o parto.



ARIELLE MALARD 
DE ROTHSCHILD
ESPECIALISTA DE CARE
Titular de um doutoramento em Economia orientado por
Raymond Barre, obteve, aos 26 anos, em 1989, um estágio
no banco Lazard, onde se encarregava do desenvolvimento 
e renegociação da dívida dos países em dificuldade. 
Dez anos mais tarde criou o departamento de “países
emergentes” no banco Rothschild dedicado ao
aconselhamento financeiro na Europa Central e no Norte 
de África. Angariar dinheiro e ajudar ao desenvolvimento 
é algo que ela sabe fazer.

CAUSA O seu envolvimento na Care, uma associação
internacional que privilegia a ajuda a crianças e mulheres
em todo o mundo. Presidente da Care France desde 2007, 
foi também eleita vice-presidente da Care International 
em 2012. Ainda muito jovem, integrava já associações
humanitárias no âmbito da Terre des Hommes e da ATD
Quart Monde. É de há muito conhecido o seu empenho 
na luta pela educação das mulheres e pela tomada de
responsabilidade das mesmas. Ela preferia que as duas
atividades que desenvolve fossem percebidas como
independentes uma da outra, muito embora tenha lutado
pela defesa de uma percentagem de 0,05 sobre todas 
as transações financeiras para combater a pobreza. 
E conseguiu.
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ANGELINA JOLIE
ARMA DA PAZ
Angelina Jolie, nascida Jolie Voight em 1975, em Los Angeles, é uma estrela de
Hollywood que não precisa de apresentação. Ela foi Lara Croft e desempenhou um
grande número de papéis que lhe valeram um Óscar e um reconhecimento plane-
tário. Atriz empenhada, realizou em 2012 Na Terra de Sangue e Mel, um filme sobre
violência sexual contra as mulheres bósnias durante a guerra em 1995.

CAUSA A luta contra as sevícias sexuais sofridas pelas populações civis durante
as guerras tornou-se a luta da sua vida. Embaixadora da Boa Vontade sob a
égide da ONU, Angelina atua também no seio da fundação que criou com Brad
Pitt em 2006, em particular para as crianças que vivem nos países em conflito,
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (HCR) e junto
da Unicef. Para que a sua causa triunfasse, recebeu o apoio de John Kerry, o
secretário de Estado americano, e de Barack Obama. Para ela, trata-se de
sensibilizar a opinião pública com o objetivo de acabar com a impunidade destes
atos e penalizar os seus autores como criminosos de guerra. Mais recente
desempenho: a atriz e o chefe da diplomacia britânica William Hague organizaram
em Londres, em junho passado, uma cimeira sem precedentes (ONG, religiosos,
especialistas militares e jurídicos, 140 ministros dos Negócios Estrangeiros…)
de três dias ultramediatizados sobre a impunidade da violência sexual cometida
durante os conflitos armados. A atriz disse que desejava pôr a sua notoriedade
ao serviço de causas justas e fá-lo. Futuramente, não é impossível que ela se
lhes dedique inteiramente. Virá Angelina a entrar na política? Assim o cremos.

ELLEN MACARTHUR
FONTE DE ENERGIAS
É a maior navegadora do planeta. A mais precoce também. Em 2001, aos 25 anos, ter-
minou em segundo lugar no Vendée Globe; em 2002, ficou em primeiro na Route du
Rhum (batendo o recorde de velocidade nesta competição); em 2005, bate o recorde
da volta ao mundo à vela em solitário e sem escala. Foi nomeada dame do Império
Britânico por Isabel II, em 2005, e cavaleira da Legião de Honra em França, em 2008.

CAUSA O ambiente. Apaixonada pelo oceano, Ellen MacArthur sabe melhor do que
ninguém até que ponto os recursos naturais estão hoje em perigo. A meio da sua
viagem à volta do mundo em solitário, teve a ideia de lançar a sua própria fundação
em torno de uma causa complexa: a economia circular, ou como a economia e a
indústria podem hoje deixar de produzir dejetos, empregar materiais saudáveis e
limpos e reciclá-los, em vez de esgotar incessantemente as reservas naturais. A
sua ideia: educar as gerações mais novas, dos 11 aos 18 anos, a pensar no futuro
de forma mais sustentável graças a parcerias feitas com as faculdades e os liceus.
Ellen termina a sua carreira de desportista em 2010, com 34 anos, e cria, nesse
mesmo ano, a sua fundação. Ellen encontrou mais do que uma causa para defen-
der: uma reconversão. Hoje explica: “Não podia continuar a viver com o mar. Fui
ao fim da minha paixão pelo oceano e pela competição.” Tendo-se tornado espe-
cialista de alto nível do desenvolvimento sustentável, é todos os anos convidada
para ir à Cimeira de Davos e multiplica as conferências nas universidades mais
prestigiadas do mundo. Segundo o último estudo levado a cabo pela sua fundação
em conjunto com o gabinete de aconselhamento McKinsey, a economia circular
pode representar um potencial de mais de um bilião de dólares.
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CLUBE DE CAVALHEIROS

Tínhamos à nossa frente uma locomotiva de várias toneladas,

quando o nosso professor pegou numa pequena pedra, tão pe-

quenina que não se via entre os seus dedos. Levantou a mão

no ar e disse: “Estão a ver? Mais pequena que um grão de

arroz.” E atirou a pedra contra o pesado monstro de metal. Fez

um pequeno som e ressaltou para o chão, onde desapareceu

entre pedras maiores. “Esta diminuta pedra, se atingisse a ve-

locidade certa, seria capaz de descarrilar esta locomotiva com

a força do seu impacto”, disse, por fim. Depois de um segundo

de silêncio, como se estivéssemos a assimilar a imagem, al-

guém terá dado um carolo a alguém, fazendo voltar o barulho

e a confusão de duas turmas juntas numa visita de estudo. Tal-

vez só em dez das cinquenta crianças que ali estavam, essa

imagem terá ficado gravada. Eu fui uma delas, fascinado com

os mistérios do Universo e todas as leis da Física que iam tan-

tas vezes contra o meu conhecimento empírico. E ali estava: a

pedrinha era David e a locomotiva, o gigante Golias.

Voltei a lembrar-me desta imagem quando há dias “descobri”

O Bosque dos 100 Passos, um jardim perto de Milão, mais pre-

cisamente em São Vito Caggiano. A história deste jardim é

fascinante. No fundo, é o jardim das “pedrinhas” contra o gi-

gante, e o gigante é a poderosa Mafia. Em 2009, um juiz ex-

propria um terreno de cerca de 17 hectares à família Ciulla que

tem fortes ligações à Camorra. O terreno onde iriam ser cons-

truídos luxuosos apartamentos passou para as mãos da co-

munidade local. A Mafia tinha perdido e o povo tinha ganho

um espaço verde, mas não só. Ali nasceu um Memorial, um

Santuário a todas as vítimas desta terrível organização. 

Este extraordinário parque tem lápides como se fosse um ce-

mitério. Pode parecer um pouco tétrico, mas é tudo o contrário.

Muitas das suas 1500 árvores têm nomes de pessoas assas-

sinadas pela organização. Uns famosos, como o juiz Paolo

Borsellino, assassinado por um carro-bomba, ou o jornalista

Giancarlo Siani, que foi morto aos 26 anos pelos seus comen-

tários contra a Mafia. Mas as árvores honram também a me-

mória dos desconhecidos. Uma delas tem o nome de Graziella

Campagna, uma rapariga de 17 anos, que tinha arranjado o seu

primeiro emprego numa lavandaria, quando decidiu deixar de

estudar. Encontrou um bloco de notas num casaco que tinha

sido deixado a limpar por um mafioso. Como o caderno lhe foi

arrancado das mãos pela irmã do proprietário, achou estranho

e comentou com a mãe. Apareceu morta, brutalmente desfi-

gurada. Ikbal Masik também tem uma árvore. Era um menino

paquistanês que foi vendido com a sua família para trabalhar

como escravo numa fábrica. Conseguiu fugir e denunciou os

mafiosos. Foi morto com 13 anos. Mas não é a morte que lhes

tira a força. Pelo contrário. Se fosse fraco, se não tivesse de-

nunciado os seus opressores, não teria sido morto. 

Todos estes casos são fonte de inspiração para a luta contra

o gigante. Muitos deles causaram grandes baixas à Mafia.

Muitas locomotivas foram derrubadas. Pode parecer pouco.

Podemos pensar: Giancarlo morreu com 26 anos. O que ga-

nhou ele com isso? Vale a pena morrer por um artigo num jor-

nal? Para esse homem, sim. Sabia que podia ser assassinado,

mas também sabia que tinha de haver pessoas como ele para

alguma coisa poder mudar. A sua força de vontade é inspira-

ção para outros jornalistas. Talvez o juiz que expropriou este

terreno tenha tido a força de o fazer por outros, seus pares,

terem dado a vida antes. Agora existe este lugar mágico, que

homenageará todas as “pedrinhas” que tiveram a força de ir

contra a Mafia. Aqui existe um lago, um observatório para

pássaros e um apicultor que faz mel das várias colmeias que

têm o nome de Lea Garofalo. O testemunho em tribunal desta

mulher levou vários membros da organização Ndran gheta

para a prisão. Esteve durante largos anos no programa de

proteção às testemunhas, mas decidiu sair e viver a sua vida

normal. Foi morta em novembro de 2009.

Afinal, o meu professor não disse em que estado ficaria a pe-

drinha se fizesse o comboio descarrilar com a força do impacto.

Mas isso não é importante. O importante é saber que podemos

mover coisas bem maiores do que nós se tivermos força de

vontade para isso. Afinal, o que a maioria de nós tem pela frente

não é a poderosa Mafia. Seja o que for, certamente será mais

fácil de enfrentar. Só temos de ter a força certa para isso. 

FORÇA RESULTANTE: F= M.A
M - MASSA
A - ACELERAÇÃO
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A EXCLUSÃO QUE MAGOA 
Nada do que aqui está escrito se aplica a adolescentes. Por muito que

lhes matraqueie a cabeça com a certeza que os bons amigos são os

de carne e osso, o que se passa naquele mural é de importância vital.

Não é que seja um fenómeno novo: quem é que não se sentiu magoado

por não ser convidado para uma festa ou quando terceiros lhe vieram

contar uma maledicência, mas convenhamos que a publicidade que a

Internet dá a estes acontecimentos multiplica os danos. Por isso man-

tenha os olhos abertos e a disponibilidade para apagar eventuais incên-

dios. E, sobretudo, eduque-os para saberem usar as redes sociais.

Explique aos seus filhos que o direito ao bom nome, ao contraditório e

todos outros direitos que a sociedade levou anos a conquistar também

se aplicam no mundo virtual. E que é cobardia esconder-se sob o ano-

nimato, insultar ou magoar, mesmo que seja numa página de Facebook.

Do outro lado está uma pessoa como ele: é tão simples como isso. 

REDES SOCIAIS
//NOVEMBRO

briu uma página do Facebook, mas fo-
ge dela a sete pés. Não quer ser uma
antissocial, mas arrepia-a aquela par-
tilha despudorada da vida de cada um.
Não é para si e, no entanto, tem medo
de estar a perder alguma coisa: afinal,
à mesa do café, as suas amigas pare-
cem estar sempre “muito à frente”. E
embora, literalmente, meio mundo

por lá ande, e quando digo mundo significa mesmo meio planeta,
não é uma escolha obrigatória. Desde que tomada em consciência
e não ao arrasto de mitos e meias verdades. Serve-lhe? Muito bem.
Não serve, tanto melhor. 

A I.ª PARTE
DESCUBRA SE ESTE ARTIGO É REALMENTE PARA SI.
A) É alérgica às redes sociais e tem uma página de Facebook

porque sim (o chefe disse-lhe que convinha), mas foge dela
a sete pés? 

B) Não tem vontade nenhuma de partilhar a sua vida com
gente que não conhece? 

C) Não quer ser um deles, mas mentia se não dissesse que se
sente um bocadinho excluída, como se lhe escapasse al-
guma coisa. Sensação parecida só quando falha um epi-
sódio do Scandal ou em conversa percebe que não faz ideia
do que anda a fazer a Meredith, da Anatomia de Grey?

D) Quando se encontra com mais do que uma amiga, percebe
que as outras já viram as fotografias dos namorados, dos filhos
e dos netos, e começam a conversa muito à frente, como se
chegassem ao encontro com os TPC já todos feitos? E pior.
Ficam a olhar para si quando pergunta: “Então o que têm an-
dado a fazer?”

E) Estranha que toda a gente subitamente pareça ter tantos
amigos. Às vezes tem medo de estar a perder a carrua-
gem...

F) Descobre, com surpresa, que a fotografia tirada nesse al-
moço apareceu no Facebook – sente uma mistura de ex-
citação e irritação. 

G) Assusta-a este admirável mundo novo, mas também não
quer ficar de fora? 

MANUAL PARA ALÉRGICOS
AO FACEBOOK POR ISABEL STILWELL

Ao contrário de algumas previsões, a rede social continua a crescer. Mas à medida que aumenta
o seu poder de alcance e o número de utilizadores, aumentam também as resistências. Fomos
pensar pela cabeça dos que ficam de fora, mas ponderam se deviam estar dentro...
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2.ª PARTE
Se respondeu com um sim a pelo menos metade das ques-
tões, pode continuar a ler. 

TER AMIGOS NÃO É UMA OPÇÃO mas u ma n ecessid ad e o u  até u ma

“d ep en d ên cia”. Sem eles n ão  so b revivemo s, o u  so b revivemo s mal,

e h á mesmo  u m estu d o  q u e d iz q u e ser so litário  é eq u ivalen te a

fu mar 15 cig arro s p o r d ia. Mas su sp eito  q u e a alma so fra tan to

como os pulmões. Apesar de tudo, é melhor do que há milhões

de anos em que aquele que ficava sozinho era, literalmente, feito

ao bife pelo leão da vizinhança. 

ACREDITAMOS EM QUEM CONFIAMOS. Embora numa pá-

gina com mil amigos tudo pareça diferente, Christakis

garante que não é: “Se um ‘conhecido’ seu no Facebook

expressa interesse num filme ou num livro, não modifica

o seu gosto nessas áreas. Contudo, quando um amigo a sério faz a

mesma coisa, você é influenciado, e se for caso disso adere. Ou seja,

as interações online podem realmente influenciar aqueles que são,

de facto, amigos, e que têm relações significativas uns com os outros.” 

O S H O W DE VAIDADES IRRITA. Mais escondido ou mas-

carado, todos temos o desejo de sermos admirados.

Dois estudos de universidades alemãs, citados pela

revista Time, concluíram que um em cada três face-

bookianos fechava uma sessão mais maldisposto do que tinha en-

trado. E então as fotografias das férias dos amigos, tiravam-nos do

sério. Tanto mais furiosos quanto mais incapazes de fazer um co-

mentário que desabafasse essa inveja. Convenhamos: é um com-

portamento um bocadinho mesquinho que as redes sociais não

criam, mas limitam-se a deixar perceber. 

A SÍNDROME DO CALIMERO. A ausência de likes e comentá-

rios nos posts é, segundo os estudos alemães, a segunda

maior razão de insatisfação dos utilizadores. Mesmo o

mais forte não resiste a uns segundos de Calimero, do es-

tilo só porque sou pequenino, ninguém me liga. O que pode acontecer é

que esse “desprezo” a que se sente votado lhe dá vontade de insistir em

vez de desistir. Se é o caso, daqui a uns meses estará a pedir à Máxima

um artigo sobre como curar a adição, mas entretanto divirta-se. 

NÃO QUERO, PRONTO! Se não vê vantagens nestes novos

jogos sociais, não jogue, é tão simples como isso. Tudo

muito bonito, mas voltamos à questão que nos mói – fi-

camos a perder com isso? Nicholas Christakis responde:

“Se um vírus se espalha através da rede, é natural que prefira estar na

periferia, ou mesmo ser um eremita. Mas se está num ponto isolado

dessa rede, e o que se contagia é uma ideia, então não vai apanhar

essa ideia. Por isso, se estar ou não estar é uma vantagem, pertencer

à franja ou ao núcleo, depende.” Cabe-lhe a si descobrir. 

NO MÁXIMO 150 AMIGOS, concluiu o antropólogo Robin

Dunbar. O Número de Dunbar, como é conhecido, resulta

de uma correlação entre o tamanho do cérebro dos pri-

matas e o número médio do seu círculo social. Amigos

a sério, com quem estabelecemos e mantemos relações estáveis, bem

entendido, porque se a lista for de conhecidos ou de ex-amigos, a coisa

pode ir tão longe quanto a nossa memória o permitir ou a rede social

a que pertencemos. Mas acredite que 150 já é obra porque os macacos

não vão além dos 50, não têm cabeça para mais.

CATAR NÃO UM, NEM DOIS, MAS MUITOS DE UMA VEZ. A amizade obriga

a dar, para além de receber. E nos macacos, essa obrigação passa

por catar o pelo do amigo, numa demonstração palpável do cui-

dado pelo seu bem-estar. Os humanos podem ambicionar a um

número maior porque inventaram formas de catar várias pessoas

ao mesmo tempo: contam anedotas, dançam, convidam vários

em simultâneo para jantar e é claro que hoje o telefone e as SMS

fazem o resto. Contudo, a essência da relação continua obrigato-

riamente a ser a mesma, o que implica que pessoas inteligentes

(como nós) prefiram escolher bem em quem “investir” esse es-

forço. Porque dá muito trabalho manter amigos.

OBEDECE A UM VENDEDOR DE TELEMARKETING? Segundo o
médico e cientista social Nicholas Christakis, uma su-
midade no estudo de redes sociais, o que nos falta é vo-
cabulário. É o que acontece quando não fomos capazes

de inventar uma palavra para definir os “amigos” do Facebook, por
exemplo, que estão mais para o lado dos “conhecidos”. É apenas um
problema de palavras, porque ninguém que tem mil amigos acredita
realmente que aquela gente lhe está ligada por laços profundos. Mas
por via das dúvidas, a equipa de Christakis, segundo conta numa en-
trevista ao TED, testou até que ponto as pessoas na Internet se deixam
influenciar pelos outros. Para concluir: “Reagem da mesma forma que
qualquer um de nós reage a um vendedor que nos liga para o telefone
a vender qualquer coisa. É claro que dizemos ‘Muito obrigado’, mas
fica por aí.” Ou seja: “Somos tocados por mais pessoas, a tecnologia
permite-nos chegar a mais pessoas e de forma mais eficaz, mas isso
não significa que nos consigam levar a mudar de ideias. (...)
Influenciarmo-nos uns aos outros exige muito mais do que isso.” 

OS MESMOS CINCO AMIGOS. Por outras palavras, não

se enerve, porque a essência da amizade mantém-se.

Nicholas Christakis recomenda: “Fale com a sua avó

e pergunte-lhe quantas melhores amigas tinha em ra-

pariga. Ela vai dizer-lhe que tinha uma ou duas amigas do peito e

mais três ou quatro amigas muito próximas. Ou seja, cinco ou seis

grandes amigas. Ponha a mesma questão a uma jovem de agora

e terá a mesma resposta. É claro que a adolescente terá outras in-

terações sociais, mas sabe que não são a mesma coisa. A realidade

fundamental das relações sociais próximas não mudou.”  

Gosto . Comentar . Partilhar
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Como tudo mudou. A modelo e it girl norte-americana Gigi

Hadid declarou, numa entrevista recente, que a profissão de mo-

delo e as redes sociais têm de ser complementares, “tanto mais

que os designers de moda tomam nota de quantos seguidores

uma modelo detém nessas redes, antes de a contratar”. Para

Hadid, de 19 anos de idade e com pouco mais de dois anos de

carreira, deter infindáveis seguidores é muito positivo e, pelo que

se sabe, muito lucrativo: “(…) Ter tanta popularidade não me as-

susta. Antes pelo contrário: dá poder. Até parece que, para se

ser modelo, tem de se ser bonita e tonta. Agora, graças às pla-

taformas digitais, podemos construir relações comerciais sóli-

das e conectarmo-nos directamente com os fãs.” Na verdade,

o êxito profissional no mundo da moda e em outras infindáveis

actividades está dependente do número de seguidores, e até o

“sucesso” pessoal parece depender do número de (per)segui-

dores. Eu nunca estive em qualquer rede social em termos pes-

soais e adoptei, para me penitenciar por tão “grave” omissão, a

frase “Sou uma pessoa normal. Não estou no Facebook”, cuja

autoria se deve à jornalista Anabela Mota Ribeiro num delicioso

artigo sobre o FB escrito para esta revista, há uns anos. O que

Anabela escreveu sentir pelo dito “Face”, muito antes de aderir

ao mesmo, é o que eu já afirmava acerca dele e de todas as ou-

tras plataformas digitais que se lhe seguiram. Ou seja: não acre-

ditar nas relações pessoais criadas virtualmente; enjeitar essa

noção ridícula de “amizade”, criada através dos “amigos” que

surgem às pazadas; e, acima de tudo, recear a hipótese de se

criarem personagens fora da realidade, ao dourar-se a mesma.

Para não aprofundarmos a criação de personagens falsas. Isso

tudo é o que ultimamente tem vindo a ser denunciado, com in-

sistência, na imprensa internacional, à qual tenho acesso. Neste

particular, o Instagram e as selfies estão na mira, como fabri-

cantes do sucesso real ou aparente. Ambos os casos revelam

uma voracidade pelo imediatismo, pela autovalorização e pela

devassidão da intimidade que passa a ser apresentada como

uma forma assustadoramente despudorada de exibicionismo.

Não foram precisos jornais como o The Times ou o El País, entre

outros, para abonar o que eu e outras pessoas temos vindo a

criticar. No plano pessoal, as redes sociais são a assunção da

vaidade autofágica. Uma jornalista do The Sunday Times es-

creveu, há pouco tempo, o que eu tenho comentado à exaustão:

“Quando virem amigos a postarem desmesuradamente foto-

grafias deles, dos filhos e dos animais de estimação, sejam

mesmo amigos e digam-lhes: Get a life!” Esse tipo de gratifica-

ção imediata assume aspectos surreais, até no plano das ditas

celebridades, e Gwyneth Paltrow tem sido a vítima número 1

das críticas e dos escárnios por se mostrar desligada da reali-

dade das pessoas comuns. Porque no caso dos que são famo-

sos e até daqueles que o não são, espreitar o que se exibe, por

exemplo, no Twitter ou no Instagram não passa de mera cos-

cuvilhice. A obstinação, ou melhor, a fixação em seguir tudo e

todos a todo o momento e de mostrar, à náusea, o que cada

mortal faz e comenta nas redes sociais, também contribuiu para

criar o digital detox que é o tratamento do momento nos EUA e

no Reino Unido para quem está adicto às novas tecnologias. In-

comodam-me as pessoas, sobretudo as comuns, que usam as

redes sociais, nomeadamente o FB e o Instagram, como uma

forma de “promoção” e de “sucesso” clamando aos amigos e

aos “amigados”: “Eu tenho uma vida melhor do que as vossas!”

Ao que se chegou. É verdade que o ser humano tem a tendência

de se mostrar melhor do que é, mas o que acontece no Face-

book, Pinterest, Instagram e afins é nauseante. É certo que nas

plataformas digitais existe vida, mas não a que conhecemos e

vivemos se não formos a supermodelo Gisele Bündchen, os po-

pulares Beckham ou as socialites Kardashians. Até há pouco

mais de uma década, o comum mortal tinha apenas de se dar

ao trabalho de estar atento às vidas dos amigos, dos vizinhos e

dos colegas, para saber quando mudavam para uma casa

maior, quando compravam mobílias novas ou quando trocavam

de carro para concluir que estava a precisar de um emprego

melhor. Hoje, tem de se sujeitar ao constante exibicionismo di-

gital, até de pessoas que não interessam, para mostrar que não

está desfasado. O que deve importar, na verdade, para quem

vive obcecado com tudo isso, é ter uma vida. Real, claro…  

*Por ser comum, menciono os nomes das redes sociais no
masculino.
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O SUCESSO, HOJE, É INDISSOCIÁVEL DOS SEGUIDORES, AMIGOS
OU “AMIGADOS” NAS REDES SOCIAIS. A AUTOPROMOÇÃO ESTÁ
NA ORDEM DO DIA, SEJA-SE UMA CELEBRIDADE OU NÃO…





heroínas
A série de culto Guerra dos Tronos inspira alguns dos looks mais poderosos da estação.
Sobreposições de peles sumptuosas, bordados luxuriantes e armaduras metálicas fundem-se 
em silhuetas góticas, com tanto de puro e estilizado como de fantasioso ou onírico. 
FOTOGRAFIA DE JORGEN GOMNAES. REALIZAÇÃO DE AGNÈS POULLE

Super 



Casaco em pelo, €27 500, 
e cinto em pele, Dior (preço
sob consulta). Écharpe em
caxemira, Hermès (preço
sob consulta). Brincos em
ouro, Geraldine Carfield
(preço sob consulta). 
Anel Leo em metal banhado
a ouro com cristais, €295,
Atelier Swarovski by 
Emma Shipley.



Capa em lã feltrada, €1800,
doudoune em nylon, €1900,
e gola em pelo, €1900, tudo
Fendi. Colar em pele, 
€1990, Lanvin.

Ao lado, vestido em chiffon
de seda com espartilho,
€2950, Dolce & Gabbana.
Alfinete em ouro com
esmalte, Dary’s (preço sob
consulta). Carteira em metal
e pele, €1990, Lanvin.
Sapatos em pele, €865,
Christian Louboutin.





Casaco em pele, €5152, e
calções em lã (preço sob

consulta), tudo Giorgio
Armani. Top em malha

metálica, Aurelie Demel
(preço sob consulta).
Calças em pele, €675,

Max & Moi. Pulseira em
metal com pele e

cristais, €1890, Lanvin.

Ao lado, capa em lã 
e acrílico (preço sob

consulta), camisa em
lurex (preço sob

consulta) e saia em lã e
acrílico, €834, tudo

Blumarine. Anel em ouro
com diamantes, €4800,

Cristina Ortiz. Colar
Nirvana em ouro e
sapatos em pele e

camurça, Giuseppe
Zanotti Designs 

(preços sob consulta).







Casaco em pelo, €18 900,
Givenchy by Riccardo Tisci.
Anel em bronze, €90, anel
em prata, €300, anel em
bronze e turmalina, €590,
tudo Stefano Tartini.
Sapatos em pele, €1545,
Christian Louboutin.

Ao lado, top em pele e
metal, Balmain (preço sob
consulta). Saia em chiffon,
Sinéquanone (preço sob
consulta). Brincos em ouro,
Geraldine Carfield (preço
sob consulta). Colar em
pele, Balmain (preço sob
consulta). Carteira em pele,
€1137,75, Delphine Delafon.





Casaco em lã, €3150, chapéu
em lã com penas, €995, tudo
Lanvin. Calças em pele, €790,
Ventcouvert. Anéis em ouro,
Dary’s (preço sob consulta).
Anel em ouro rosa, Geraldine
Carfield (preço sob consulta).

Ao lado, casaco em pelo,
Carven (preço sob consulta).
Parka em nylon e calças em
algodão, tudo Boss (preços 
sob consulta). Carteira e cinto
em pele, Zana Bayne 
(preços sob consulta).

Cabelos: Sébastien Le Corroller 
Maquilhagem: Christina Lutz
Modelos: Mariska Van Der Zee
(Viva) e Carla Crombie
(Metropolitan Models)
Exclusivo Madame Figaro

Veja o making
of na Máxima

iPad e em
www.maxima.pt
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EMOÇÃO DE CAPA
//NOVEMBRO

verdadeiro poder é
aquele que dete-
mos sobre a nossa
própria vida. É ter
a certeza de que
pelo menos a maio-
ria das nossas es-
colhas, as impor-
tantes, as que nos

definem, resultam da nossa vontade e não
nos são impostas nem pelos outros, nem pe-
las circunstâncias. É claro que tudo na vida
exige bom senso e equilíbrio, e é por isso que
cedemos tantas vezes, mas recebendo uma
contrapartida equilibrada, num jogo de po-
der em que ninguém ganha sempre, nem per-
de a maioria das vezes. 
É um jogo que vamos aprendendo a jogar
desde o berço, em braços-de-ferro com os
nossos próprios pais, em desafios de adoles-
centes que não medem ainda até onde po-
dem ir, em negociações de adultos que nem
sempre correm como esperamos, mas que
nos vão permitindo aprender a arte do ata-

Ter controlo sobre as nossas
próprias vidas é deter o
supremo poder. Pessoal e
intransmissível. Mas, às vezes,
sem saber como entregamo-
-lo de bandeja. E deixamos 
que nos humilhem. 
POR ISABEL STILWELL  

MANDE
NA SUA 

O

VIDA
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que, mas também da defesa. 
Mas há quem não aprenda, por falta de bons
professores, cresça com uma autoestima de-
masiado frágil, ou simplesmente seja apa-
nhado na curva, e quando dá por isso entre-
gou de bandeja o poder sobre si mesmo, e
tudo lhe escapa, até a dignidade. 

“Ela humilhou-o de tal maneira que corá-
mos todos de vergonha.” É assim que o neu-
rocientista e escritor Ian Robertson começa
a contar a história de uma mulher que, numa
festa, humilha o marido à frente de toda a gen-
te, chamando-lhe inútil, bêbado e o que mais
lhe veio à cabeça, num tom de desprezo que
cortava ainda mais do que as palavras ditas.
Enquanto os convivas, envergonhados, não
sabiam o que dizer, a ví-
tima sorria, bebendo
mais uns goles do copo
de whisky que o acompa-
nhava desde que tinha
entrado na sala. 
Como é que aquele ho-
mem fica naquela rela-
ção, pergunta-se Robert -
son. O neurocientista
conclui que quando al-
guém entrega a outro o
poder sobre si mesmo,
começa a ser visto por ele
como um objeto e a ser
tratado em conformida-
de. “Afinal, os objetos não
têm vontade própria, não
tomam decisões. E, so-
bretudo, não suscitam
empatia – que empatia
temos por um objeto?”, refere.  Daí ao despre-
zo é um passo, e Robertson explica as mano-
bras de que o nosso cérebro é capaz para jus-
tificar os comportamentos que temos. Se
perguntassem àquela mulher, que até era, diz
ele, inteligente e simpática, como consegue ser
tão cruel para o marido, provavelmente ela
responderia qualquer coisa como: “Ele estava
a pedi-las.” 
E a verdade é que mesmo o espectador, de-
pois de um momento de indignação, começa
a pensar o mesmo: que palhaço é aquele para
continuar ali? Sendo um homem a vítima,
pior ainda, porque da mulher o preconceito
continua a tolerar a submissão. 
Robertson vem em socorro do pobre ho-

mem: o processo de desvalorização própria
é real e traduz-se em alterações químicas e
até do funcionamento cerebral que a certa
altura impedem a reação. A vítima vai pro-
gressivamente entregando os pontos, vai-se
deprimindo, ficando mais passiva, perde a
iniciativa, deprime-se e tem medo. E quanto
mais inútil se sente, mais grata fica que al-
guém lhe dê atenção, nem que seja para a
maltratar. 

Relações de trabalho podem ser territó-
rio minado. Mas não imagine que estas re-
lações minadas existem apenas nas relações
amorosas porque podem acontecer em to-
das as relações de poder, como são aquelas
entre pais e filhos ou patrões e empregados. 

Robin Stern, psicanalis-
ta e autora de um livro
sobre como é fácil ser-
mos manipulados, conta
a história de Melanie,
que se atreve a pergun-
tar a um chefe autoritá-
rio porque é que ele lhe
tem dado apenas as ta-
refas mais chatas para
fazer. O chefe olha-a de
alto a baixo e responde
que ela é uma stressada
e sensível demais.
Melanie, em lugar de
responder que mesmo
que fosse, não vinha ao
caso, adota uma atitude
defensiva. É-lhe insu-
portável que alguém
pense que é uma piegui-

nhas, apoderada pelos nervos. A discussão
passa a centrar-se nesse tópico: o chefe de-
liciado por ter encontrado um ponto fraco,
e ela determinada a provar-lhe que não é
frágil, aceitando todo o trabalho sem refilar.
É claro que a história acaba com uma de-
pressão, explica Robin Stern. Mas Melanie
podia ser qualquer um de nós e, prepare-
se, o chefe também. Estudos e mais estudos
demonstram que, ao contrário do que ima-
ginamos, as circunstâncias contam muito,
podendo transformar o soldado mais afável
no mais cruel dos torturadores. O poder
corrompe e muito poder corrompe muito.
É por isso que a responsabilidade de o de-
ter é tão grande. 

SINAIS DE ALERTA
Se duvida muito de si

própria, se sente que reage 

a tudo com demasiada

emoção, se tem dificuldade

em dizer não, nas relações

amorosas e nas de trabalho,

se anda sempre a pedir

desculpa, se sente que 

já foi mais feliz, se inventa

desculpas para o

comportamento do seu

namorado/marido/chefe/pai

ou mãe, se acha que não

acerta em nada, deve pedir

ajuda, garante Robin Stern! 

E eu concordo com ela.  
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DOSSIER

ESCOLA PARA

TODOS
INSUCESSO ESCOLAR 

Um país melhor, mais desenvolvido, e onde as mulheres tenham acesso ao poder,
passa por mais e melhor escola para todos. Os números mostram que elas agarram
as oportunidades, vencem e brilham, mas a recompensa é menos emprego, menos
vencimento e menos lugares de topo, nomeadamente na política. Veja com os seus
próprios olhos. E conheça quem se esforça, no terreno, para que deixe de ser assim. 

POR CARLA MARINA MENDES E ISABEL STILWELL
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Não vale a pena falar num país diferente,
nem mais desenvolvido, nem mais igualitário,
nem tão pouco mais justo, sem acesso à edu-
cação. É o primeiro passo, mas não chega.
Depois é preciso que não se ande na escola
por andar, em passagens administrativas pa-
ra enganar as estatísticas, ou em chumbos
para exibir na Assembleia da República co-
mo se fossem sinónimo de exigência e de
melhor ensino. 
E se em Portugal todas as pessoas de bom
senso e boa-fé saúdam a escolaridade obri-
gatória até ao 12.º ano, e o salto de gigante
que se deu em duas gerações, já muitos fran-
zem o sobrolho de preocupação pela quanti-
dade de jovens que ainda escapa pelas malhas
do sistema, caindo num limbo de que é difícil
resgatá-los. E como podem não estar preo-
cupados, quando o Olhar sobre a Educação
2014, um estudo anual da OCDE, indica que
em Portugal 16,6% dos jovens dos 15 aos 29
anos não estudam, nem trabalham, um fenó-
meno que cresceu em toda a Europa, mas se
acentuou particularmente no nosso país.  
E se o investimento na formação profissional
precoce é uma aposta que parece fazer todo

o sentido, nada mudará enquanto o Estado
não investir nela para que seja de facto uma
mais-valia, e não se trabalharem os pais para
a consciência de que não é um caminho de
desvalorização e não impede num futuro o
acesso ao Ensino Superior. Coisa diferente são
sugestões, que mais parecem um regresso ao
passado, de triagem de caminhos escolares em
idades demasiado precoces, como se o sistema
desistisse de uns e decidisse apostar noutros. 
E, sobretudo, Portugal nunca subirá nos re-
latórios internacionais como o PISA, que nos
confrontam tantas vezes com a demagogia
dos nossos políticos, se a escola não for in-
clusiva, não aceitar a diferença e não ensinar
a pensar. 
Um olhar sobre os números da educação em
Portugal diz-nos que ainda há muito a fazer,
mas que as mulheres, com uma força extraor-
dinária, foram capazes de superar adversidades
e brilhar. São as melhores alunas, as que che-
gam mais longe, as que vencem no Superior e
têm mais doutoramentos. A surpresa, e não é
boa, vem depois, quando descobrem que, ape-
sar disso, têm menos oportunidades de em-
prego e vencimentos mais baixos. 

N
RAPAZE S DE SISTE M DA E SCOL A  
A igualdade dos géneros é, confirma Androulla
Vassiliou, a anterior comissária europeia
responsável pela Educação, “um dos objetivos
primordiais a nível europeu”. Em seu nome
aprovaram-se diretivas, apresentaram-se
projetos, traçaram-se metas sem que, até
agora, o resultado final tenha sido o esperado.
Lá fora e por cá. Na área da educação e
formação, as diferenças persistem não só nos
resultados escolares mas também na escolha
de cursos. As mulheres “continuam a ser uma
minoria no domínio da matemática, da ciência
e da tecnologia”, reforçava a comissária.
Em Portugal, à semelhança do que se passa
por toda a União Europeia, são mais os rapazes
a abandonar precocemente o ensino. O Pordata
confirma que a taxa de abandono escolar
precoce é, no caso deles, de 23,4% (dados de
2013), enquanto para elas fica-se pelos 14,3%.
Valores elevados, mas que têm vindo a
diminuir. No entanto, os dados do relatório
Estado da Educação 2012 - Autonomia e
Descentralização confirmam que o abandono
escolar continua a ser uma realidade. 
Realizado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), o documento revela que quase 100% das
crianças e jovens entre os seis e os 16 anos
frequentavam uma escola no ano letivo de
2010/2011. Escolas que passaram a ter muito
mais adolescentes de 17 anos, quando
permanecem na escola 12 anos, ou até que se

completem 18 anos, mas que ainda contam com
9% de abandono, a que se soma a realidade dos
que nunca conseguem completar o 12.º ano.
O aumento do número de alunos é, de resto, visível
em todos os graus de ensino. São mais as crianças
a frequentar a educação pré-escolar aos quatro
anos (passaram de 78,5% em 2000/2001 para
87,6% em 2010/2011), assim como são também
mais os jovens no secundário: a população 
de 17 anos a frequentar este nível de ensino passa,
na mesma década, de 66,3% para 81,2%.

NÚME RO DE  RE TE NÇÕE S (CHUMBOS) 
É  DE MASIADO E L E VADO
Boas notícias, isto apesar de o progresso ser
ainda insuficiente. É que o número de
estudantes que não frequentam o ano que
deviam é elevado. Em 2010/2011, um em cada
quatro alunos de 12 anos não tinha chegado ao
terceiro ciclo. E “embora se registem melhorias”
tanto entre os rapazes como entre as raparigas,
o relatório refere que “o desfasamento etário
exibe diferenças significativas entre sexos, com
as mulheres a apresentarem percursos
escolares menos perturbados por retenções”, o
mesmo é dizer, por chumbos. No 12.º ano eram
55% as raparigas que nunca tinham perdido 
um ano, ficando-se os rapazes pelos 45%.  
Dados que, reforça o CNE, “apontam para a
necessidade de intervir no sentido de regular 
a desigualdade face à escola”. E que apontam
também para a obrigatoriedade de olhar para a

utilização da retenção, que tem sido uma
“estratégia privilegiada de regulação das
dificuldades escolares”, recomendando que 
“se privilegie a intervenção educativa e
pedagógica aos primeiros sinais de dificuldade,
prevenindo a acumulação dos atrasos 
que estes dados revelam”.

A MATE MÁTICA NÃO É  PARA RAPARIGAS?!
O relatório PISA (Programme for International
Student Assessmen), da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), que
avalia os conhecimentos e competências dos
alunos de 15 anos de países e regiões de todo
o mundo, Portugal incluído, dá conta das
“preocupantes” diferenças de género nacionais
no que toca à matemática: “Mesmo quando 
a p er formance das raparigas é tão boa 
comoa dos rapazes, elas reportam menos
perseverança, menos motivação para 
aprender matemática, menos fé nas suas
capacidades matemáticas e níveis mais altos
de ansiedade”, lê-se no documento.
Por cá, os rapazes têm melhores resultados do
que as raparigas (mais 16 pontos), colocando
o País entre os que apresentam uma maior
diferença neste âmbito, uma diferença que 
se tem mantido inalterável entre 2003 e 2012.
Elas, por outro lado, destacam-se na leitura
com melhores resultados. Ao todo, as alunas
portuguesas conseguem 507 pontos nesta
área, eles não vão além dos 468. 

O QUE DIZEM OS NÚMEROS
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EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL

“A ESCOLA TEM DE
SER UM ‘ELEVADOR
SOCIAL’ E NÃO 
UM LUGAR DE
MARGINALIZAÇÃO”
“ Q ue m  nã o s e  c a ns a  que  lhe  diga m  que  é  m a u

a luno? ”

É muito bonito dizermos que nascemos todos
iguais, mas a utopia sente-se logo no primeiro
ano do 1.º ciclo, quando as crianças se sentam
nos bancos da escola, vinte em cada cem sem
experiência de Jardim de Infância.  
Depois, segue daí como uma bola de neve que
vai crescendo até que no 7.º ano se torna dra-
mática. É aquilo que revelam os números, com
uma taxa de retenção e desistência que sobe
dos 4,9%, no 1.º ciclo, para 12,5% no 2.º, atin-
gindo 15,9% no 3.º, e é aquilo que diz a expe-
riência de Diogo Simões Pereira, diretor-geral
da Associação de Empresários pela Inclusão
Social (EPIS), que desde 2006 apoia alunos
com insucesso escolar. 
“Há lacunas grandes no Ensino Básico, sobre-
tudo no Português e na Matemática. As famílias
de classe média, média-alta, conseguem ajudar
os filhos a ultrapassá-las com o apoio que lhes
dão em casa, mas as famílias das classes mais
baixas não têm recursos para o fazer”, explica. 
O resultado é que, aos poucos, a criança que
falha, e é constantemente comparada, e se
compara, com os “bons alunos”, vai perdendo
a autoconfiança, sentindo-se mais desmoti-
vada, chega à exigência do 7.º ano pronta a ser,
como diz Diogo Simões Pereira, “triturada
pelo sistema”. 
“Se vão para a escola e lhes dizem que eles são
maus, porque é que não hão de preferir ficar
no campo de futebol, onde são bons, e lhes
dizem que são bons?”, pergunta, e não há nin-
guém que não saiba, de olhos fechados, o que
escolheria.
Se somarmos a esta desmotivação pessoal, fa-
mílias que não valorizam a escola e a educação
formal, o puzzle começa a ganhar forma, expli-
cando o que acontece em alguns concelhos mais
pobres do país, onde a taxa de desistência sobe
para os 26%, e não são tão poucos como isso. 
É claro que as crianças de classes sociais mais

O CAMINHO DAS MULHERES 
“A escola é um bem, é uma água que todos temos de beber”, diz

Olga Mariano, que frequentou, há muitos anos, os bancos da es-

cola. Mas apenas até à quarta classe, que outra coisa não era es-

perada de uma menina cigana, como em tempos foi. Hoje, con-

firma, as coisas parecem estar a mudar. Devagar, é certo, mas já

são muitas as ciganas com o 12.º ano, algumas até que arriscam

um curso superior. Não é assim para todas, sobretudo numa cul-

tura como a gitana, “muito machista”, explica, e onde “a última

palavra é sempre do homem”.

Sabe do que fala porque lida, todos os dias, com meninas e mulheres

de uma cultura que é a sua e da qual se orgulha. Afinal, não é mudar

“os valores e tradições” aquilo que pretende com o trabalho da

Associação para o Desenvolvimento das Mulheres e Crianças

Ciganas Portuguesas, que ajudou a fundar e que preside. O que se

quer é dar “o suplemento do conhecimento”, como lhe chama, capaz

de proporcionar “uma outra visão dos nossos direitos e deveres”, o

das mulheres, leia-se. É este conhecimento, acredita, que é capaz

de dar “o poder de escolha entre o sim e o não. Eu posso ter de as-

sinar um papel, mas ao conseguir lê-lo, compreendo que tenho uma

opção de escolha”.

A Constituição Portuguesa define o ensino como um direito de

todos. Ainda não é completamente assim para as mulheres ciga-

nas, mas estas não são as únicas. Dados do Instituto Nacional

de Estatística (INE) revelam que são mais as mulheres sem qual-

quer nível de escolaridade completo no nosso país. Mas a boa

notícia é que são também mais as mulheres que frequentam a

escolaridade superior.

Ao todo, contava-se em 2011, ano do último Census, 14% de mu-

lheres com 15 e mais anos sem qualquer nível de escolaridade

completo, um valor para o qual, confirma o INE, “contribuem so-

bretudo as mulheres com 65 e mais anos”. Num País de contrastes,

a proporção de mulheres com ensino superior completo (15,1%)

é superior em 1,7 pontos percentuais ao valor observado na po-

pulação total (13,4%). C ont a s  f e i t a s , c e r c a  de  um  quint o da s  m u-

lhe r e s  c om  ida de  e nt r e os 25 e os 64 anos (19,9%), em idade

ativa, tinha escolaridade completa ao nível do ensino superior.

Os dados revelam outra coisa: que há mais mulheres com o ensino

secundário, considerado, lê-se no relatório do INE, “o nível mínimo

requerido para uma participação ativa numa sociedade baseada

no conhecimento”. No caso feminino, a percentagem chegava aos

71%, mais do que os 64,4% verificados no total da população.

Uma superioridade que é visível nas salas de aula, onde elas são

mais do que eles. No ano letivo de 2009/2010, por cada 100 alunos

matriculados no ensino secundário, 51,3 eram mulheres, o que

de resto tem sido uma tendência dos últimos anos. É assim no

secundário e mantém-se assim no superior, onde elas também

estão em maioria, não só no que diz respeito aos alunos inscritos

mas ao número dos diplomados. No mesmo ano letivo, 53,3% dos

alunos inscritos eram do sexo feminino e 60,1% dos que concluí-

ram o ensino superior eram também mulheres.

E muitas não se ficam por aqui. O INE confirma que o número de

mulheres doutoradas mais do que duplicou entre 2001 e 2009.

Neste ano, registaram-se 1569 doutoramentos realizados ou re-

conhecidos em Portugal, dos quais mais de metade (810) pro-

tagonizados por mulheres.

MAIS MULHERES
NAS EMPRESAS
Chama-se ACEGIS -
Associação para 
a Cidadania,
Empreendedorismo,
Género e Inovação Social
e é uma organização sem
fins lucrativos que tem
como objetivo contribuir
para uma “sociedade mais
justa, paritária e
inclusiva”. Como? Susana
Pereira, fundadora e
presidente executiva 
da associação, explica 
à Máxima que têm sido
várias as campanhas 
de sensibilização
desenvolvidas, assim
como projetos de
investigação. “Mas mais
do que fazer projetos, 
o que pretendemos 
é sobretudo elaborar 
uma carta de princípios
para que, em Portugal, 
as grandes empresas 
se comprometam com 
as quotas de 40% de
mulheres nos conselhos
de administração,
definidas pela 
União Europeia.”
O estudo que levaram 
a cabo – Equilíbrio 
de Géneros nos Conselhos
de Administração: as
Empresas do PSI 20 
– permitiu melhorar 
a compreensão
“relativamente à 
questão do equilíbrio 
de género nos conselhos
de administração 
das empresas do PSI 20, 
no sentido de reforçar 
os mecanismos de acesso
da mulher a lugares de
decisão económica e
financeira”. Além deste
trabalho, dispõe ainda 
de um Gabinete de 
Apoio ao Emprego 
e ao Empreendedorismo, 
um Gabinete de 
Avaliação e Consultoria,
de Investigação 
e Desenvolvimento, 
entre outros, numa
forte componente 
de apoio ao nível do
desemprego e das
desigualdades sociais.

QUEM LUTA CONTRA
O INSUCESSO
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altas também têm insucessos, mas aí as esco-
las privadas, comenta Diogo Simões Pereira,
sabem que têm margem de manobra para
pressionar tanto os alunos como os pais para
que encontrem soluções exteriores, nomeada-
mente financiando explicações. Camuflando
assim, até, falhas de qualidade de ensino. 
O compromisso da sociedade é com uma es-
cola para todos, em que cada um tenha a opor-
tunidade de cumprir com o seu potencial, e foi
esse compromisso que cerca de 100 empresá-
rios e gestores assumiram há oito anos, na se-
quência de um apelo do Presidente da Re  -
pública, Aníbal Cavaco Silva. “Se as famílias
não podem ajudar, a escola terá de fazer essa
compensação. Porque a escola tem de ser um
‘elevador social’ e não um lugar de marginali-
zação”, reitera Diogo Simões Pereira. 
E é esta a realidade que os mediadores forma-
dos pela EPIS encontram, e que pretendem
mudar. Sabem que a sua intervenção vem
tarde, mas não podemos desistir de crianças
de 12 anos, cruzando os braços. 

MAIS DE 7 MIL ALUNOS EM 170 ESCOLAS
“O ano escolar de 2014/2015 é aquele em que
demos o maior salto: 7509 alunos, numa parce-
ria com o Ministério da Educação, e que inclui
os Açores e Madeira. Serão 170 escolas e 170
mediadores no terreno”, conta Simões Pereira. 
O processo começa quando as escolas ou as
autarquias solicitam o apoio da EPIS, que
forma e acompanha os mediadores que vão
trabalhar a tempo inteiro com os alunos em di-
ficuldades. Podem ser psicólogos, ou outros
técnicos, mas é obrigatório que pertençam à
comunidade que vai ser apoiada, uma aposta
na sustentabilidade da mudança. 
Ao longo do 1.º período, os alunos do 7.º ou 8.º
ano são triados, através de uma bateria de tes-
tes, de critérios muito objetivos, e são selecio-
nados os que precisam de apoio. Essa avaliação
muito qualitativa é completada pelos diretores
de turma, e depois então sim, pelas notas do
primeiro período.
No início do 2.º período, forma-se o grupo de
70 a 80 alunos, habitualmente com três nega-
tivas ou mais, que serão acompanhados ao
longo de dois ou três anos, até ao final do 9.º
ano, traçando-se um plano pessoal e persona-
lizado para cada aluno e a sua família. 
Um dos segredos do sucesso é, diz Simões Pe-
reira, “que seja sempre o mesmo mediador a
acompanhá-lo porque as relações de afeto e
confiança tornam mais fácil aprender e são
preciosas para uma mudança”. Depois, em

INÊ S AF ONSO

MARQUES 

é psicóloga 

da Oficina de

Psicologia e

conhece bem as

dificuldades que

tornam mais

sinuoso o percurso escolar d e muitos

meninos e meninas. Embora os

professores sinalizem cada vez mais os

casos em que há dificuldade em

aprender, não tem d ú vid as q ue a oferta

d e ap oios continua a ser insuficiente.

Quais são as d ificuld ad es d e ap rend izag em

mais p resentes nas salas d e aulas?

Embora a perturbação de hiperatividade 

e défice de atenção não seja uma

dificuldade de aprendizagem, pode ter

como repercussões dificuldades na

escola. Depois há a dislexia, que é o

problema que surge com mais frequência

como origem de pedidos de despiste.

O q ue é a d islexia?

É uma dificuldade específica de origem

essencialmente neurológica – uma

dificuldade em termos cerebrais – 

que se traduz em problemas na leitura 

e resulta de um défice nas competências

fonológicas. Ou seja, há uma 

incapacidade de perceber que as 

palavras são formadas por fonemas. 

Isto assumindo que a criança não 

tem nenhum défice cognitivo e que, em

termos de percurso escolar, lhe foram

oferecidas as condições para progredir.

Os p rofessores conhecem o problema?

Há uma maior preocupação por parte

dos professores em sinalizar casos

suspeitos, mas muitas vezes as

dificuldades não têm origem na dislexia,

mas na falta de consolidação dos

mecanismos de aprendizagem da leitura.

Há determinados tipos de erros que são

esperados que existam nos dois primeiros

anos do ensino formal.

Qual a prevalência?

Em Portugal não há dados, mas estima-se,

internacionalmente, que seja de cerca de

4% a 5%. Sabe-se que, no caso dos

gémeos, quando um tem, a probabilidade

de ambos terem dislexia é maior, assim

como quando um pai tem, também

aumenta a hipótese do filho ter.

Uma vez disléxico sempre disléxico 

ou há formas de deixar de ser?

Tendo a dislexia uma causa biológica,

a pessoa nunca deixa de ser disléxica. 

O que se fazem é programas de

reeducação da leitura, criam-se formas 

de facilitar a aprendizagem, de tornar 

a leitura mais agradável. E no caso dos

adultos, o problema não é tão expressivo

porque aprenderam técnicas que o

minimizam. Com esforço, o adulto já

aprendeu a ler, pode não ler fluentemente,

mas lê. E como não há o contacto

frequente com a matéria escrita, dá 

muitos erros ao escrever. Mas ser

disléxico não é ser burro e quem sofre

deste problema consegue ser

completamente funcional.

Estão as escolas preparadas para lidar

com estes casos?

Há legislação nesse sentido, que prevê

algumas medidas. Na prática, estão

preparadas, mas depende um pouco 

dos recursos humanos das escolas. 

De facto, estas crianças têm o direito 

a ter um apoio especializado em contexto

escolar – por exemplo, porque tendem 

a dar muitos erros ortográficos, 

é aconselhada uma avaliação oral 

em detrimento de uma estritamente

escrita –, para que as crianças não 

sejam prejudicadas. Mas o apoio

individualizado, que devia estar disponível

todos os dias, provavelmente estará

apenas semanalmente. Não é suficiente.

E os professores? Estão atentos 

e conscientes destas diferenças?

Pegando na minha experiência, sinto que

não estão preparados para intervir porque

também não é essa a sua competência.

Mas há da parte deles uma vontade

crescente em perceber porque é que 

a criança tem dificuldades. Depois, 

na prática, com turmas cada vez maiores,

individualizar o ensino torna-se uma 

tarefa muito complicada. É um grande

desafio para o professor gerir isso.

QUANDO NÃO SE CONSEGUE APRENDER
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todos os períodos são registadas as notas e
comparadas com as do ano anterior, fazendo-
se ajustes nas intervenções. 
Os resultados são animadores, com uma per-
centagem muito grande a passar aquele ano já
só com duas negativas, não tendo no seguinte
nenhuma, com toda a mudança de autoima-
gem que esse progresso traz consigo, mas as
grandes lacunas na aprendizagem que já exis-
tem não desaparecem do dia para a noite. Ou
nem depois disso... 
“O ideal era que o acompanhamento come-
çasse logo no 1.º ano do 1.º ciclo, e a EPIS já
tem várias experiências-piloto a decorrer em
várias escolas, para em breve replicar em
mais”, conta entusiasmado Diogo Simões Pe-
reira. Talvez, para essas, estar na escola e
aprender venha a dar tanto prazer como ficar
no campo a jogar futebol... 
(www.epis.pt)

ASSOCIAÇÃO BAGOS D’OURO

ENGANAR O DESTINO 
“Não gostamos de contar histórias de lágrima
no olho. Estas crianças têm um potencial ex-
traordinário, e é desse que queremos falar”, res-
ponde Mafalda Teixeira Braga, quando lhe
pedimos que nos conte a história de alguns dos
meninos que a Associação Bagos d’Ouro acom-
panha, na tentativa de promover o seu sucesso
escolar. Coordenadora da associação, é daquelas
pessoas que nos prende às palavras, ou talvez
seja à convicção com que as diz, com um sorriso
suave que corta a dureza daquilo que nos conta. 
É que estupidamente não sabemos, ou eu pelo
menos eu não sabia, que “Trás-os-Montes,
Douro e Vale do Tâmega são as três regiões

mais pobres da União Europeia”, como ex-
plica. Da União Europeia? Concorda com a ca-
beça e continua: “O índice médio do poder de
compra no Douro é 32% inferior à média na-
cional.” E, como se não chegasse, num país que
é o 4.º consumidor de álcool a nível europeu,
esta região tem taxas de consumo de 65%. 
Não é preciso dizer “por outras palavras” por-
que quem ouve estes números depressa faz o

retrato da realidade: famílias pobres, com tra-
balho sazonal, problemas de alcoolismo grave,
e acrescenta Mafalda Teixeira Braga, para nos
ajudar a completar a fotografia, gente “para
quem a escola não é muito relevante. Não foi
para eles porque há de ser para os seus filhos?”. 
Os ingredientes do insucesso escolar estão
todos lá, mas a Bagos d’Ouro, há quase dez
anos a intervir nesta área, sabe também que
são crianças que agarram e valorizam todas as
oportunidades. E só por isso apetece ainda
mais ajudar. 
“Neste momento acompanhamos mais de 44
crianças e adolescentes diretamente (e as suas
famílias, o que dá 167 pessoas) dos concelhos
de S. João da Pesqueira, Tabuaço, Alijó e Sa-
brosa, trabalhando diretamente com as famí-
lias e com as escolas”, conta, sem deixar
qualquer dúvida de que “não vale a pena aju-
dar a criança, ignorando a família. É preciso

que a mãe vá à escola, que os pais percebam a
importância que vai ter na vida dos seus filhos,
que se interessem e lhe perguntem coisas tão
simples como: ‘Foste à explicação?’” 
Não é apenas o futuro a curto prazo que está
em causa. Para mudar as circunstâncias destes
meninos, é preciso abrir-lhes novos horizontes,
dizer-lhes que há vida para lá de um trabalho
esporádico no vinho que, paradoxalmente, lhes

envenena a vida. “Temos seis jovens na univer-
sidade, cinco raparigas e um rapaz, mas o que
nos importa é que encontrem a sua vocação. Ao
princípio têm uma ideia das profissões possí-
veis muito restrita – enólogo, gestor, advogado,
médico. Queremos abrir-lhes os horizontes, e
nesse sentido o programa de Mentores tem
funcionado muito bem, permitindo estágios em
empresas, intercâmbios. Vêm de lá outros.”
Mas o sucesso do trabalho da associação, com
todas as frustrações e desilusões que também
acontecem, diz Mafalda Teixeira Braga, reside
no facto de o seu apoio ser regular e persistente,
não são bombeiros que aparecem e desapare-
cem, nem acodem só quando as bandeiras ver-
melhas, do risco que passou a perigo, são içadas.
E o seu esforço é começar cada vez mais cedo.
Porque aqui o que está em causa, conclui com
um sorriso, é “enganar o destino”.  
(www.bagosdouro.com)

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTOS DAS MULHERES CIGANAS

EM NOME DO ACESSO À EDUCAÇÃO
Fundada por cinco mulheres ciganas em 2000, a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ci-

ganas Portuguesas, com sede no concelho do Seixal, visa sobretudo trabalhar para equilibrar as desi-

gualdades sentidas pelas crianças e mulheres ciganas em Portugal e, ao mesmo tempo, tornar mais

próximas as relações entre as diferentes comunidades, ciganas e “sociedade maioritária”, como lhe

chama a sua presidente, Olga Mariano, no sentido de derrubar “uma barreira invisível, que é a da discri-

minação”. Têm sido muitas as atividades desenvolvidas, com ciganos e não só. Promove-se o acesso à

educação, aquele que muitas meninas ciganas desejam mas são impedidas de alcançar, mas também

à formação profissional e ao trabalho. “Temos feito muitas parcerias, por exemplo com a Comissão para

a Igualdade e para os Direitos das Mulheres ou com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo

Intercultural”, refere Olga Mariano. A candidatura aos fundos do Programa Operacional de Potencial Hu-

mano (POHP) tornou possível concretizar o projeto Pelo Sonho é que Vamos, que tinha como missão

melhorar a vida das crianças ciganas e não ciganas e das suas famílias, ou o Empreendedorismo no Fe-

minino, que ajudava as mulheres ciganas a abrir o seu próprio negócio. A estas juntaram-se outras ideias

e iniciativas “junto das escolas, ao nível da formação dos técnicos que trabalham com a comunidade

cigana e até junto das ciganas nas prisões, no sentido da reabilitação”.

“É FUNDAMENTAL QUE OS PAIS 
PERCEBAM A IMPORTÂNCIA 
QUE A ESCOLA VAI TER NA VIDA 
DOS SEUS FILHOS.”
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I SLÂNDI A 
40% NA POLÍTICA

É um dos melhores países do mundo para se

ser mulher. Aqui, a diferença entre eles e elas

é mais esbatida – as desigualdades foram re-

duzidas em mais de 80%. Ao todo, 70% das

mulheres trabalham, tendo 91% concluído,

pelo menos, o ensino secundário. O sucesso

na educação feminina começa cedo, mas os

bons resultados ultrapassam os bancos da

escola, chegando ao mercado de trabalho e à

política: no Parlamento local correspondem a

39,7% dos deputados eleitos. 

FI NLÂNDI A
MELHOR PARA SER MÃES

Apenas uma em cada 12 mil mulheres morre

na sequência de complicações associadas à

gravidez e uma em cada 345 crianças morre

antes do quinto aniversário, dados que tor-

nam este um dos melhores países para se ser

mãe. No que diz respeito às diferenças entre

homens e mulheres, são também menores

aqui, contando-se 42,5% de elementos do

sexo feminino do Parlamento finlandês.

NORUEGA
95% TÊM O SECUNDÁRIO

As norueguesas estão entre as mulheres que

menos trabalho não remunerado (tomar

conta das crianças, limpar, cozinhar, entre ou-

tros trabalhos domésticos) realizam em todo

o mundo. Ao todo, 61,7% estão inseridas no

mercado laboral e mais de 95% orgulham-se

de ter o ensino secundário feito. No Parla-

mento, são quase 40%.

SUÉCIA
É AQUI QUE É BOM TRABALHAR

O frio sueco não impede as mulheres de tra-

balhar – cerca de 80% têm uma atividade

profissional. De resto, segundo um ranking

realizado pelo The Economist, a Suécia é um

dos países que melhor trata as mulheres tra-

balhadoras. São muitas na força laboral e no

Parlamento, onde 45% dos representantes

são do sexo feminino. Na Suécia, mais de

80% têm, pelo menos, o ensino secundário

concluído.

NOVA ZELÂNDIA
MENOR DESIGUALDADE SALARIAL 

É dos poucos países da região da Ásia e do

Pacífico a figurar nos lugares cimeiros dos

rankings quando se trata de avaliar as condi-

ções das mulheres. Aqui, a desigualdade sa-

larial é das mais pequenas em todo o mundo,

estando elas a ocupar muitos dos lugares de

topo no mundo dos negócios.

DINAMARCA
PARLAMENTO COM 39% DE MULHERES

O salário deles é, em média, 15% superior ao

delas na Dinamarca, mas o facto de ter cerca

de 39% de mulheres no Parlamento e mais

mulheres do que homens matriculados no

ensino superior coloca este país na linha da

frente no que diz respeito à diminuição do

fosso entre homens e mulheres. 

SUÍÇA
60% DAS MULHERES TRABALHAM (E GANHAM BEM)

A reputação dos suíços, que se orgulham de

ter um dos países mais ricos do mundo, não

deixa a desejar quando se trata dos direitos

femininos. Ao todo, 60% das mulheres trabal-

ham neste país, tendo 95% o diploma do en-

sino secundário. No Parlamento, a repre sen-

tação feminina vai além dos 26%.

BÉLGICA
ELAS GANHAM TANTO COMO ELES

A diferença salarial entre homens e mulheres

é, na Bélgica, uma das mais pequenas do

mundo: pouco mais de 9%. Em todos os ran -

kings, o país destaca-se como um dos me -

lhores para as mulheres viverem. Aqui, 47,7%

dos elementos do sexo feminino trabalham e

decidem: no Parlamento, 38,9% dos lugares

são femininos. 

VOLTA AO MUNDO

Representam qualquer coisa como 50% da população
mundial, sem que isso signifique, no entanto, que
tenham as mesmas oportunidades que os restantes
50%, os homens. Ser mulher é ainda um enorme
desafio em muitas partes do mundo.

OS PAÍSES QUE MELHOR TRATAM AS MULHERES

IÉMEN
O PIOR PAÍS PARA AS MULHERES

É, segundo o relatório do Fórum Económico Mundial, o pior

país para as mulheres (ocupa o último de 136 lugares).

Aqui, o acesso à educação feminina é muito limitado e

muitas estão casadas antes dos 18 anos, o que faz com

que a taxa de literacia entre elas não vá além dos 35%. 

NEPAL
MULHERES MORREM MAIS CEDO

Em quase todo o mundo, a esperança de vida das mu-

lheres é superior à dos homens. O Nepal é um dos pou-

cos países que foge à regra. A vida das mulheres é aqui

controlada pelos seus maridos, pais e até filhos. O casa-

mento acontece cedo, sendo uma prioridade em relação

à educação – apenas 25% das mulheres estão inscritas

em instituições de ensino superior. 

JAPÃO
VENCIMENTOS A METADE DOS DELES 

O Japão tem uma das mais baixas taxas de participação

laboral feminina entre os países da OCDE. Apenas 63%

das mulheres trabalham. Aqui, há três vezes mais traba-

lhadoras em p art-time do que trabalhadores e, de acordo

com os dados da Goldman Sachs, reduzir a diferença de

género neste país aumentaria o produto interno bruto ja-

ponês em 13%. Em média, as mulheres ganham apenas

pouco mais de metade do que os homens.

PAQUISTÃO
SÓ 40% SABEM LER E ESCREVER

Segundo os dados mais recentes, apenas 40% das pa-

quistanesas sabem ler e escrever, comparando com 69%

dos homens. Só 23% das mulheres fazem parte do mer-

cado de trabalho, contra 69% dos homens, o que corres-

ponde a uma das maiores disparidades no mundo e

apenas 20% têm assento parlamentar. 

CHADE
SÓ 5% DAS MULHERES PASSA DO BÁSICO 

Apenas um quarto das mulheres deste país consegue ler,

algo que metade dos homens faz com facilidade. Os níveis

de iliteracia femininos são elevados, fruto de uma escola-

ridade que é tudo menos obrigatória para as mulheres.

MAURITÂNIA
UM PAÍS PARA HOMENS

Apenas 29% das mulheres estão ativas no mercado de

trabalho, percentagem bem distante da masculina (80%).

E, para aquelas que trabalham, o salário é, em média, 28%

do auferido pelos homens

SÍRIA
APENAS 14% DAS MULHERES TRABALHAM

A Síria nunca teve uma mulher líder, embora recentemente

duas representantes do sexo feminino tenham mostrado

o seu desagrado, politicamente, contra o presidente. Mas

estas são uma exceção, uma vez que, aqui, apenas 14%

das mulheres trabalham, o valor mais baixo entre todos

os 136 países que integram o ranking do Fórum.

OS PAÍSES QUE PIOR TRATAM AS MULHERES

EM DIREITOS 



Aproveite o tempo com a família na tranquilidade dos resorts de praia.

Arquitectos precisam-se
 para um projecto
à beira-mar no Dubai

Generosa franquia de bagagem    Cozinha Gourmet
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DIREITOS HUMANOS

“Sei o que são contracetivos e quanto custam, mas aqui não

há. Sei qual é o horário de atendimento do posto de saúde, o

nome da enfermeira e sei onde fica a escola, mas a distância

e o custo dos transportes são incomportáveis para o orça-

mento familiar. Conheço a lei e as ONGs que dão apoio jurídico

e escolar, mas como sou rapariga não posso viajar sozinha.

Participo numa Conferência sobre Juventude onde todos os

oradores são rapazes e do total de participantes apenas 10%

são raparigas. Sei que se o assunto fosse Igualdade de Género,

o cenário seria o oposto. As raparigas até participam, mas o

momento da eleição pertence sempre aos rapazes. Elas não

têm tempo para a política. A figura do Presidente e do Diretor

é sempre a de um homem, as mulheres preenchem os lugares

de assistente e secretária.” 

Estas foram algumas das frases que ouvi com frequência nas

visitas de terreno que tenho vindo a fazer e que hoje recupero

para acompanhar esta crónica com informações partilhadas

pela ONU. No Relatório sobre o Estado da População Mundial

de 2014, do UNFPA, são analisados os 1.8 mil milhões de jo-

vens de hoje (dos 10 aos 24 anos) que representam um quarto

da população mundial. Estão identificados os desafios perma-

nentes do presente em matéria de justiça social, igualdade de

oportunidades, saúde e educação e é sobretudo com estes ra-

pazes e raparigas de todo o mundo que o futuro terá de ser

construído. Estes 1.8 mil milhões – onde se encontram os

nossos filhos e filhas, sobrinhos, primas, netos – estão hoje e

a cada dia que passa a moldar o desenvolvimento social, eco-

nómico e ambiental e a ditar a base daquilo que queremos ver

nascer em matéria de Direitos para todas as pessoas.

Os avanços tecnológicos e os efeitos globais na área da comu-

nicação e do acesso à informação são determinantes para a

criação de uma cidadania mais conhecedora, consciente e mo-

bilizadora. O acesso à Internet, aos telemóveis e às redes sociais

por parte dos jovens, com uma facilidade e atualização únicas,

traz novas linguagens e paradigmas para os grupos, famílias,

comunidades e nações e que por isso não nos podem deixar

indiferentes ou corremos o risco de debitarmos discursos em-

pedernidos sobre uma juventude “antiga”, onde a dinâmica in-

tergeracional e de conhecimento tinha como atores únicos as

famílias, a escola, o grupo de amigos e alguma imprensa.   

Hoje para saber mais, conhecer lugares, culturas e pessoas,

falar com quem se gosta está, para muitos rapazes e rapari-

gas, à distância de um clique. Este clique pode ser determi-

nante e estrutural para as suas expectativas face à vida e ao

desenho do mundo em que querem participar num pleno exer-

cício dos seus Direitos. Foram plantadas demasiadas semen-

tes de esperança e assinados demasiados compromissos que

não têm resposta. Estes nossos jovens sabem disso, como

sabem que serão eles e elas as futuras lideranças.

No entanto, estes avanços ainda não têm consequência na

sustentabilidade do Desenvolvimento que assegure a realiza-

ção efetiva das suas potencialidades, nem chegam a todos. A

muitos adolescentes (até aos 19 anos) – principalmente me-

ninas – são negados os investimentos e as oportunidades de

Desenvolvimento a que têm direito: 26% das raparigas (39 mi-

lhões) e 17% dos rapazes em idade escolar (11-15 anos) não

foram matriculados na escola em 2008; cerca de 215 milhões

de crianças trabalham a tempo inteiro ou parcial, enquanto 75

milhões de jovens mais velhos (15-24 anos) não conseguem

encontrar emprego; as complicações com a gravidez e o parto

são uma das principais causas de mortalidade para raparigas

entre os 15 e os 19 anos. Para milhões em todo o mundo, a

puberdade é acompanhada de violações dos Direitos Huma-

nos, em particular no âmbito da saúde sexual e reprodutiva.

Milhões de meninas são coagidas e forçadas a ter relações

sexuais e a casar, enfrentando também o risco de gravidezes

indesejadas, infeções sexualmente transmissíveis (ISTs), in-

cluindo o VIH e o parto não seguro. 

Desenvolvimento e Direitos Humanos continuarão a ser desig-

nações “demasiado genéricas” e as frases que reproduzi “dema-

siado frequentes” até que sejamos realmente capazes de fazer

o nosso papel: Investir para Empoderar Adolescentes e Jovens.

Temos um papel à nossa espera: ser consumidores e con-

tribuintes informados e conscientes, capazes de investir so-

cial e politicamente para garantir o fim de todas as formas

de discriminação, violência e pobreza. Não podemos nem

devemos desvalorizar o poder do nosso papel individual.

Não podemos continuar à espera. Por nós e por eles: os 1.8

mil milhões de corações que batem! 

FORAM PLANTADAS DEMASIADAS SEMENTES DE ESPERANÇA 
E ASSINADOS DEMASIADOS COMPROMISSOS QUE NÃO TÊM
RESPOSTA. ESTES NOSSOS JOVENS SABEM DISSO, COMO 
SABEM QUE SERÃO ELES E ELAS AS FUTURAS LIDERANÇAS.

SCATARINA FURTADO

EMBAIXADORA DE BOA 
VONTADE UNFPA E PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO CORAÇÕES
COM COROA
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Os sapatos usados pelos
homens que se associam
à Máxima neste projeto
foram criados por Luís
Onofre – o designer foi
assim o primeiro homem 
a abraçar esta causa. 

À altura da causa

A coragem dos quase 100 homens que já aceitaram aliar-se à Máxima na

luta pelos direitos das mulheres, subindo a uns sapatos com dez centímetros

de salto, prova que as mulheres podem contar com os melhores, e os mais

capazes, dos aliados. E demonstra que o exemplo de uns fortifica a decisão

de outros, multiplicando os gestos de ousadia e determinação.

Os dez primeiros terão sempre o título honorífico de Pioneiros, provando aos

hesitantes que uns sapatos são aquilo que quisermos fazer deles, nomea-

damente bandeira de uma causa, mas aqueles que lhes seguiram os passos

têm levado mesmo os mais céticos a acreditar que o tempo é de mudança.

Mês a mês nas páginas da Máxima, sozinhos ou em equipa, foram sendo o

sinal visível do movimento que continuava nos bastidores. Nesta edição de

novembro, marcam de novo presença cientistas, atores, políticos, jornalistas

e músicos: os homens bons estão em todo o lado. 

Não é só o subir aos sapatos que conta, em produções fotográficas tantas

vezes hilariantes, em que se desafia o equilíbrio e o humor, mas sobretudo

a reflexão que resulta da provocação. São homens atentos às violações dos

direitos das mulheres, seja nos seus locais de trabalho, nas famílias, dentro

ou fora de Portugal, homens que não só apontam a dedo os problemas como

se querem envolver na solução. 

No dia 8 de março, quando o projeto fizer um ano, queremos reunir todos

estes heróis e os seus valiosos contributos num livro, uma edição especial

pelo seu formato, mas sobretudo pelo seu conteúdo. Seguir-se-á uma ex-

posição, onde celebraremos a solidariedade. Por isso mesmo, todos os pro-

ventos resultantes da iniciativa reverterão para a Laço, uma associação sem

fins lucrativos de apoio às mulheres com cancro da mama, que investe na

prevenção e no financiamento de projetos de investigação que procuram

causas e curas para uma doença que um dia seremos capazes de vencer. 

Um Passo pela Igualdade quer continuar a funcionar como uma pedrada no

charco, que faça parar e pensar, e mobilize outras pessoas, homens e mu-

lheres, a fazer o mesmo. Contamos consigo.   

No dia 8 de março, celebraremos o fim do projeto que levou 100 homens a aceitar calçar sapatos
de salto alto e dar um passo pelos direitos das mulheres. Hoje, cientistas, políticos, músicos, atores,
sozinhos ou em grupo, provam que os homens são os nossos melhores aliados. 
POR ISABEL STILWELL . FOTOGRAFIA DE BRANISLAV ŠIMONCÍK. REALIZAÇÃO DE JAN KRÁLÍCEK



João Reis ATOR

“O DESINVESTIMENTO NA
EDUCAÇÃO E NA CULTURA 
DEIXA-NOS MAIS À MERCÊ 
DAS DESIGUALDADES E DA
ESTUPIDEZ, E AS MULHERES
CONTINUARÃO A SER 
AS MAIS PREJUDICADAS 
E VIOLENTADAS POR ISSO” 

Teatro, cinema,
novelas e telefilmes,
João Reis já fez tudo,
e bem. Casado com
Catarina Furtado,
desde 2005, tem
quatro filhos. 
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Rui Pregal 
MÚSICO

da Cunha
“SÃO AS MULHERES
QUE MANDAM NO
MUNDO, MAS
NINGUÉM LHES DÁ
CRÉDITO POR ISSO”

Fundador e
vocalista dos Heróis

do Mar, surpreende
com o restaurante

Can-the-Can, no
Terreiro do Paço. 

“A comida demora
muito mais tempo a

preparar do que
soa, é uma comida

sofisticada, que
qualquer mulher só
por isso apreciará.”  
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João Miguel Tavares
JORNALISTA

“QUANDO OLHO PARA A FORMA 
COMO AS MULHERES SÃO TRATADAS
EM MUITOS PAÍSES MUÇULMANOS,
CUSTA-ME QUE A ESPONJA
MULTICULTURALISTA TENHA UMA
EXCESSIVA TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO
A PRÁTICAS ATENTATÓRIAS DOS
DIREITOS DA PESSOA HUMANA” 
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João Miguel Tavares, nasceu em
1973, em Portalegre, e é jornalista,
e um daqueles jornalistas lúcidos
e com coragem. Escreve na última
página do jornal Público, três
vezes por semana, e integra o
Governo Sombra, programa da
TSF, agora também na TVI24. 
É pai de quatro filhos e coautor 
do blogue familiar Pais de Quatro. 



São PI’s, Investigadores
Principais, do programa de
Neurociências da Fundação
Champalimaud. Cada um deles
dirige uma equipa responsável
por uma área de investigação
diferente. Uns têm ratinhos como
cobaias, outros têm peixes-
-zebra, transparentes, e com o
cérebro bem à vista, e há ainda
aqueles que preferem as moscas
da fruta – e, acreditem ou não,
distinguem machos de fêmeas,
mesmo sem microscópio.
Subiram aos saltos altos com
imenso sentido de humor, alguns
arriscaram mesmo uns bons
metros, mas sobretudo com a
consciência de que davam mais
um passo contra o preconceito.   

Da esquerda para a direita:
Carlos Ribeiro estuda como os
sistemas neuronais pressentem
as necessidades metabólicas.
Nasceu na Suíça. Leopoldo
Petreanu estuda como as
expectativas afetam a perceção.
Nasceu na Argentina. Gonzalo
Polavieja investiga o
comportamento coletivo. Nasceu
em Espanha. Rui Costa investiga
a Neurobiologia das Ações.
Nasceu em Portugal. Michael
Orger investiga como o cérebro
integra a informação sensorial.
Nasceu no Reino Unido.

Carlos Ribeiro
NEUROCIENTISTA

“AS LEIS DIZEM UMA COISA,
MAS AS EXPECTATIVAS OUTRA”

Leopoldo 
NEUROCIENTISTA

“NÃO SE PODE FALAR 
DE DIREITOS  VIOLADOS
EM PAÍSES ONDE AS
MULHERES AINDA NEM
SEQUER TÊM DIREITOS” 

Petreanu



Gonzalo 
Polavieja
NEUROCIENTISTA

“NA ESCOLA, AS
RAPARIGAS SÃO MAIS
SUBMISSAS, E ESSE
COMPORTAMENTO 
É PREMIADO,
REFORÇANDO-O”

Rui Costa
“AS MULHERES AINDA SÃO
MENOS OUVIDAS DO QUE OS
HOMENS, QUANDO SE TRATA
DE GRANDES DECISÕES”

NEUROCIENTISTA

Michael Orger
“O MUNDO OCIDENTAL FEZ
PROGRESSOS, MAS SUSPEITO
QUE ESTAMOS MUITO MAIS
LONGE DO IDEAL DO QUE
IMAGINAMOS”

NEUROCIENTISTA



Da esquerda para a direita:
Alfonso Renart investiga 
a dinâmica dos circuitos
corticais. Nasceu em
Espanha. Zachary Mainen 
é diretor do Programa e
investiga como o cérebro
toma decisões. Nasceu nos
EUA. Joe Paton investiga
como o cérebro codifica 
o tempo. Nasceu nos EUA.
Christian Machens ficou
fascinado pela possibilidade
de aplicar o que aprendeu em
Física ao estudo do cérebro.
Nasceu na Alemanha.
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A lfonso Renart
“CHOCA-ME A FORMA COMO NALGUMAS
PARTES DO MUNDO SE TRATAM AS
MULHERES, MAS SEI QUE AS MUDANÇAS
TERÃO DE SER FEITAS A PARTIR DE DENTRO” 

NEUROCIENTISTA

Zach Mainen
“A LIBERDADE COGNITIVA 
É O PARALELO INTERIOR 
DA LIBERDADE FÍSICA.
QUANDO NÃO A TÊM, 
AS MULHERES ASSUMEM 
PAPÉIS QUE AS LIMITAM”

DIRETOR DO PROGRAMA DE NEUROCIÊNCIAS
DA FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

Joe Paton
“QUANTAS MULHERES NÃO
INTERIORIZARAM A IDEIA
DE QUE A MATEMÁTICA
NÃO É PARA ELAS?”

NEUROCIENTISTA

Christian
NEUROCIENTISTA

“NA ALEMANHA, 
AS MÃES ESCOLHEM
INTERROMPER A
CARREIRA PARA FICAR
COM OS FILHOS. 
SÓ QUE ‘ESCOLHER’
SE CALHAR NÃO É 
A PALAVRA CERTA”

Machens



Ricardo 

“NÃO VEJO RAZÃO ALGUMA PARA
RECUSAR CALÇAR ESTES SAPATOS.
O POLÍTICO TAMBÉM DEVE ESTAR
NA MARGEM DA COMUNICAÇÃO, 
NA PROVOCAÇÃO DA MENSAGEM”

EURODEPUTADO
Serrão Santos
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Eurodeputado, eleito pelo
PS, Ricardo Serrão Santos é

doutor em Biologia pela
Universidade de Liverpool e

pela Universidade dos
Açores. Investigador

Principal na Universidade
dos Açores, “dono” de um
impressionante currículo

que o torna um grande
especialista e defensor dos

assuntos do mar português. 
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JOÃO MIGUEL TAVARES

JORNALISTA

Içou-se para cima de uns

saltos altos, com o apoio

de ombro amigo, confes -

sa, por um direito muito

concreto: “O facto de não

existir ainda um trata-

mento igualitário entre

homens e mulheres em

Portugal. O mais complexo nessa desigualdade é ela

não ser necessariamente evidente. A violência do-

méstica ou a discriminação laboral são coisas muito

óbvias. Mas as desigualdades subtis, como seja as

mulheres na cozinha a lavar a loiça enquanto os ho-

mens ficam na sala a beber minis, são muito marcan-

tes e culturalmente mais difíceis de combater.” E no

mundo? “Depende de que mundo estamos a falar.

Mas quando hoje em dia olho, por exemplo, para a

forma como as mulheres são tratadas em muitos paí-

ses muçulmanos, custa-me bastante que a esponja

multiculturalista tenha, por vezes, uma excessiva to-

lerância em relação a certas práticas obviamente

atentatórias dos direitos da pessoa humana, come-

çando na excisão e acabando na burka. Sobretudo

nos países ocidentais, isso não pode, a meu ver, ser

tolerado, por maior que seja o nosso desejo de prote-

ger as práticas culturais de certas minorias.”

CARLOS RIBEIRO NEUROCIENTISTA

Pode haver igualdade perante a lei, mas não há igual-

dade nas expectativas, sobretudo quando a mulher

se torna mãe. Por muito que se fale na partilha de ta-

refas, quando se trata de um filho e mesmo que o

marido ajude, a pressão sobre elas ainda é enorme.

No meu caso, vi sempre o meu pai a desempenhar

todas as tarefas porque a minha mãe morreu

quando eu era pequeno e éramos só rapazes lá em

casa, mas não era a norma. Nasci na Suíça e estudei

biologia. Cheguei à Fundação em 2009, e a minha

equipa investiga em moscas da fruta, procurando

perceber como a nutrição está relacionada com a

forma como envelhecem, como se reproduzem e

como tomam decisões favoráveis à sua saúde. Se

as moscas fêmeas também têm “desejos” na gravi-

dez? [Ri] De facto, são surpreendentemente pareci-

das com os das mulheres. E as moscas fêmeas são,

também, mais resilientes do que os machos!  

LEOPOLDO PETREANU NEUROCIENTISTA

Estudamos o neocórtex e tentamos perceber por-

quê, e como, a experiência altera a forma como se

JOÃO REIS ATOR

Foi mais difícil subir pa-

ra os sapatos do que

descer! É preciso arran-

jar um ponto de equilí-

brio e nisso as mulhe-

res são muito mais sá -

bias do que os homens.

Foi a segunda experiên-

cia. A primeira aconte-

ceu quando fiz o bobo na Noite de Reis, de

Shakespeare. Na verdade, os bobos prestam-se

a tudo, mas foi delicioso. A minha “visão” do

mundo das mulheres nunca foi condicionada pe-

la divisão de tarefas ou pela educação conjunta

dos meus filhos. Acho que aí sou um ativista. Di -

gamos que a minha visão se tornou mais peri-

férica e diversa com as causas que a minha mu-

lher defende. Falar em dinheiro mal usado em

tempo de crise parece obsceno, mas o constante

desinvestimento na educação e na cultura tor-

na-nos a todos mais pobres e mais mesquinhos,

mais à mercê das desigualdades e da estupidez

humana. E, neste contexto, sabemos bem que

as mulheres continuarão a ser as mais prejudi-

cadas. O mundo está cheio de equívocos, de

gente sanguinária e sem escrúpulos e de hipo-

crisia sem limites. Acredito que as mulheres, a

partir da igualdade e com a afirmação plena dos

seus direitos, se tornarão a chave para a pacifi-

cação e renovação do mundo.

RUI PREGAL DA CUNHA

MÚSICO

Não é difícil “subir para

cima destes saltos”, são

os outros que são outra

conversa. Não foi a pri-

meira vez. Nos anos 90, a

Red or Dead fazia uma

linha de sapatos mascu-

linos, estilo dandy, com

saltos bem altos. E pelo menos eram do meu tama-

nho. É que estes eram quatro números acima do

meu! Mas, nesta causa, a música é o meio e os saltos

são a mensagem. Quando será que as pessoas veem

o óbvio? Cresci rodeado por mulheres e vejo, desde

sempre, a forma como a sociedade não admite a rea-

lidade: são as mulheres que mandam no mundo, mas

ninguém lhes dá crédito por isso. Quando chega a

hora de dar a cara e dizer os disparates todos, são os

homens que se chegam à frente. Não era má ideia

isto deixar de ser assim.

vê o mundo. As pessoas estão convencidas de que

aquilo que veem é o que lá está, mas o que “vemos”

é uma ilusão. O que significa que pensamos que

estamos todos a ver a mesma coisa e não esta-

mos... Sabemos também que tudo o que aprende-

mos de novo muda o córtex, que é uma estrutura

plástica que se adapta à mudança, mas queremos

perceber como se voltam a fazer as “ligações”

quando fazemos uma nova aprendizagem. E a de

calçar sapatos altos foi absolutamente nova! 

No mundo que conheço, no ambiente de trabalho e

no familiar, não são as regras escritas que discrimi-

nam as mulheres, mas as implícitas. E apesar de ser

importante lutar contra essas discriminações, acho

que nenhuma se compara com aqueles que sofrem

as mulheres em sociedades onde nem se considera

que as mulheres têm direito a direitos. Dava um

passo, mesmo de saltos altos, em seu favor. 

GONZALO POLAVIEJA  NEUROCIENTISTA

No meu laboratório estudo decisões coletivas, no-

meadamente como melhorar as decisões em grupo.

Mas o grande problema das decisões coletivas é que,

habitualmente, há uma ou duas pessoas que domi-

nam e as outras limitam-se a segui-las. E estes líde-

res não estão numa posição de comando porque

sabem mais ou melhor do que os outros, mas ape-

nas porque são mais agressivos e sofrem de ex-

cesso de confiança. Se no futuro queremos me -

lhores decisões coletivas, não devíamos premiar

esse tipo de comportamento agressivo, estimulando

as pessoas a pensar pelas suas próprias cabeças.

Isto implica, obviamente, mudar a forma como se

ensina nas escolas. A maior parte das escolas esti-

mulam a “resposta certa” e não a diversidade. É pre-

ciso que a escola e os pais ajudem a aprender a

pensar e deem iguais oportunidades às raparigas e

aos rapazes. Elas tendem a ser mais submissas e

obedientes na escola e são premiadas por isso, o que

reforça o comportamento. Se não aprenderem a re-

sistir à pressão do grupo, um dia, mais tarde, vão

fazer escolhas que na realidade não são as suas.  

RUI COSTA NEUROCIENTISTA

Como explicaria a uma mulher muito, muito loira o

que faz o seu LAB? Rui Costa não cai na armadilha

do preconceito e responde com um grande sorriso:

“Como a toda a gente! Estou interessado em saber

como agimos para mudar o mundo à nossa volta.

Quero saber como aprendemos a fazer novas coi-

sas, cada um de nós à sua maneira, e como decidi-

mos fazer uma coisa e não outra.” E a entender qual

a natureza dos hábitos e das compulsões. Quando

lhe perguntamos qual era a coisa que mais gostaria

de descobrir antes de morrer, responde: “Bom, é pre-

cisamente aqui que está a beleza da Ciência. Não

sei o que gostaria de saber porque aquilo de que

gosto é de mergulhar no desconhecido.” Faz sen-

tido, até porque se já soubesse, já tinha descoberto.

Mas a descoberta de como é calçar sapatos de salto

agulha é sério: “As mulheres ainda são menos ouvi-

das do que os homens, quando se trata de grandes
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que os meus colegas casavam com mulheres mais

novas. Quando tinham filhos, ela deixava de traba-

lhar para ficar com eles em casa. Parecia fazer

todo o sentido. Afinal, o emprego menos remune-

rado era sempre o dela. Depois, vi repetir o mesmo

padrão e percebi que a escolha não é tão “livre”

como se supõe. As creches e os jardins de infância

são raros e caros na Alemanha, e a escola é só

meio-dia, mas o assunto não está na agenda dos

políticos. Se a mulher pode depois voltar à Ciência?

Vinte anos depois? Não me parece.   

O meu Lab investiga a forma como codificamos in-

formação no cérebro. Um CD de música tem a mú-

sica lá dentro, mas só a ouvimos quando colocamos

o disco num leitor. A música está codificada de

forma particular, a máquina traduz. Estou interes-

sado em saber como é que todas essas coisas são

codificadas pelo cérebro. Estou em busca desse có-

digo, só com um quadro branco e um computador,

não faço experiências em animais. Sei que o cérebro

das mulheres terá diferenças em relação ao dos ho-

mens, mas não muito mais do que isso. É um bo-

cadinho frustrante pensar que já Platão, há dois mil

e quinhentos anos, fez a pergunta e até hoje não

temos grande resposta para lhe dar. 

RICARDO SERRÃO SANTOS

EURODEPUTADO 

Não foi difícil aceitar o de-

safio. Tomei a decisão no

dia. O facto é que já tinha

visto os primeiros dez re-

tratos. Achei um trabalho

magnífico em termos de

arte fotográfica e de men -

sagem. Não vejo razão al-

guma para recusar, nem para recuar, muito menos

como político. O político também pode, ou deve,

estar na margem da comunicação, na provocação

da mensagem e sobretudo na participação da pro-

moção e valorização da discrepância. Para mim, a

questão da igualdade, assente no direito à diferença

e à liberdade, é um valor que muito prezo. A liberdade

de cada um só não deve interferir com a liberdade de

cada um dos outros. A representação feminina no

Parlamento Europeu ainda é de um terço, mas au-

mentará e por mérito próprio. A mulher como líder e

condutora na sociedade, na política, na economia,

nas artes e na literatura tem cada vez mais exem-

plos de excelência. Afinal, é a sede de representação

política e de decisão legislativa e acredito que as

questões de género, como as ambientais, de direitos

civis e políticos, entre outras, estão presentes de

forma horizontal em todas as áreas de regulamen-

tação. Se tivesse de eleger um direito violado? O di-

reito da mulher à integridade

do seu próprio corpo. O es-

tigma da mutilação genital é

para mim o mais grave aten-

tado e infligindo muito sofri-

mento. Uma anulação de ser,

um estigma irreversível.
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decisões. Percebe-se que é assim na Política e na

Economia, até mais do que nas instituições científi-

cas. Dito isto, acredito que há ainda um viés muito

grande no mundo científico em geral e que as mu-

lheres têm menos voz nas decisões.” E enquanto

ensaia uns passos, reforça: “Temos de lutar contra

o preconceito, que é subtil e aparece sempre.” Mas

pede cuidado: “Qualquer coisa que se assemelhe a

dar um direito específico às mulheres significa, na

realidade, aceitar que não tenham exatamente os

mesmos direitos do que os homens.”  

MICHAEL ORGER NEUROCIENTISTA

Devíamos falar apenas de direitos, sem género. E

esses devem ser os mesmos para todos: a liberdade

de fazer escolhas, a proteção do preconceito e da

violência. Estamos convencidos de que fizemos

imensos progressos em termos de igualdade, mas

suspeito que estamos muito mais longe do ideal do

que imaginamos. Se calhar devíamos escrutinar

com mais cuidado os nossos próprios comporta-

mentos.  O mundo da Ciência ainda é muito domi-

nado por homens, mas se entrar neste edifício, não

há ninguém que acredite que as mulheres devem

ser tratadas de maneira diferente ou ter menos

oportunidades, mas isso, por si só, não é suficiente

para se chegar à igualdade de facto. Porque o sis-

tema ainda torna a vida mais fácil ao avanço da car-

reira dos homens do que das mulheres. Há desafios

que elas têm de enfrentar e que eles, pura e simples-

mente, não. Vemos muitas mulheres a começar car-

reiras científicas, mas a cada degrau são menos, o

que não resulta de um preconceito direto mas de

pequenos obstáculos que se vão acumulando. Mas

diria que calcei aqueles sapatos para dar um passo

pelo fim da violência contra as mulheres. Viver sem

medo é um direito elementar. 

ALFONSO RENART 

NEUROCIENTISTA

Quero entender porque é

que algumas tarefas de

aprendizagem exigem

tanto esforço e nos dei-

xam exaustos e outras

se fazem aparentemen -

te sem esforço. Não de-

pende do gosto que o

problema nos dá a resolver. Sou formado em Física,

gosto de resolver problemas matemáticos, mas can-

sam-me à mesma. O que sabemos é que a nossa

memória retém melhor o que aprendemos com es-

forço. Se chegar à igualdade de direitos entre ho-

mens e mulheres, é uma aprendizagem de esforço?

Decididamente. A forma como as mulheres nalgu-

mas partes do mundo são tratadas é chocante. Con-

sidero que temos de procurar exercer influência,

partilhar os nossos valores, mas desconfio das ten-

tativas de impingir aos outros, e à força, a nossa ma-

neira de ver o mundo, ainda por cima em abordagens

por vezes muito ingénuas e superficiais. As mudan-

ças nesses países terão de ser feitas por dentro...   

ZACH MAINEN DIRETOR DO PROGRAMA DE 

NEUROCIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

“No mundo ocidental, a batalha deve ser por uma

total liberdade cognitiva, ou seja, de cada um de

nós usar a mente como quiser. É o equivalente da

liberdade física. As mulheres (e os homens, claro)

são vezes demais obrigados a adotar papéis deter-

minados pelo género, que não se restringem a li-

mitar o ordenado que recebem ou que profissões

podem desempenhar, mas a própria forma como

se veem a si mesmas e ao mundo.” Batalha a tra-

var em paralelo com uma guerra aberta contra o

tráfico sexual internacional. Zach Mainen foi tão

determinado nos seus protestos como na forma

como calçou os sapatos. Depois percorreu em per-

feito equilíbrio uns bons metros para concluir que

afinal não era assim tão difícil. O seu laboratório,

entre muitas outras coisas, estuda a confiança.

“Se as mulheres sofrem de excesso de confiança

quando se dizem mais capazes de fazer muita coisa

ao mesmo tempo? Todos nós somos multitask até

um certo ponto. Da minha experiência pessoal, e

não do laboratório, penso que as mulheres podem,

de facto, ser melhores a fazê-lo do que os homens.

Mas o problema é que fazer muita coisa ao mesmo

tempo pode não ser a forma mais saudável de viver.

Eficiência a mais, sem sobrar tempo para realmente

experienciar em profundidade nada...” 

JOE PATON NEUROCIENTISTA

O acesso à educação, à justiça, ao trabalho e à

saúde deviam ser iguais, independentemente do

género. Deviam, mas não são. Nem pouco mais ou

menos. A minha mãe é cientista no MIT (Massa-

chusetts Institute of Technology) e há uns anos

houve um professor que decidiu procurar desigual-

dades no tratamento de homens e mulheres na-

quela universidade. Julgavam que não ia encontrar

nenhumas e se perguntasse à administração dir-

-lhe-iam que não existiam. Mas ele mediu o espaço

atribuído a uns e a outros, comparou salários e mui-

tas outras coisas, e concluiu que sim, que no MIT

era muito pior ser mulher-cientista do que homem-

-cientista. Ainda existe um duplo padrão acentuado,

mas não é só quem toma decisões que tem pre-

conceitos: as pessoas a quem essas decisões

dizem respeito muitas vezes já os interiorizaram. 

Pense no exemplo da Matemática. Quantas mulheres

não interiorizaram a ideia de que a Matemática não é

para elas? Agora some todas as aulas, ano após ano,

em que nem tentaram, e não é difícil perceber as

enormes diferenças em competências para a Mate-

mática que vão revelar quando forem avaliadas a

nível universitário. E aí reforça-se de novo a ideia feita.

É só um exemplo, mas não tenho dúvida de que essa

interiorização é responsável também pela forma

como muitas mulheres aceitam a discriminação. 

CHRISTIAN MACHENS NEUROCIENTISTA

Protesto assim a favor das mulheres que não

podem ter uma carreira. Falo pela Alemanha, que é

o país que conheço melhor. Comecei por reparar
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As mulheres gostam de ter poder. E exercem-no a toda a hora,

que o digam os pais dos seus filhos, em que mandam sem he-

sitações, chegando a raiar o poder absoluto. Precisamos é de

perder a vergonha de o assumir.

Fomos educadas para afirmar que não queremos o poder.

Para não gostarmos sequer da palavra, que nos arrepia, sinó-

nimo de domínio, exercido pela força ou pelo dinheiro. Quando

nos perguntam se “gostava de chegar ao poder”, negamos

veementemente. Não somos como “esses” que, quais vampi-

ros, se alimentam do sabor viciante da força do mais forte sob

o mais fraco. 

As mulheres enganam-se a si mesmas. Têm atenuantes por-

que afinal foram gerações e gerações de mães a ensinarem

às filhas como é pouco feminino ansiar pelo poder e pelos lu-

gares de poder, desde sempre atribuídos aos homens. Mães e

avós, antes delas, que se conformaram à frase do “Atrás de

um grande homem, há sempre uma grande mulher”, ficando

por entender se essa mulher pensa por ele, deixando depois

que brilhe com a perspicácia e inteligência roubada, enquanto

ela fica na sombra, humilde e generosa, ou se é apenas grande,

porque lhe põe a comida no prato a horas, para que o gigante

se possa dedicar integralmente àquilo que faz. 

Será por tudo isto, mas não só, que poucas estão na política

ou em lugares de topo nas empresas. Muitas candidatas a

estes lugares dizem, quando entrevistadas a este respeito, que

no momento final do concurso para o posto não quiseram pa-

recer “homens”, discutindo (ou “matando”, nas palavras delas)

para ficar com a posição. Retiram-se da corrida, mal lhes pa-

reça necessário lutar para o conseguir. Por vezes, aguardam

serenas, contam-nos, até que alguém se lembre delas e, só

depois de asseguradas de que são realmente desejadas para

o lugar, aceitam. 

Podemos torcer o nariz, imaginar que não é assim, ou já não é

assim, mas a verdade é que na melhor das hipóteses não é

tanto assim – pense lá quantas vezes não diz, ou pelo menos

pensa, que as mulheres em lugares de poder são um bocadi-

nho masculinas, como se repete à exaustão de Angela Merkel

ou antes dela de Margaret Thatcher. Somos as nossas pró-

prias inimigas, perpetuando ideias feitas e funcionando como

um grupo que controla, impedindo ou tornando mais difícil que

algum dos seus membros tenha um comportamento disso-

nante. Como fazem os peixes ao peixinho que tenta sair do

cardume e nadar na direção oposta. 

Por vezes, usamos até golpes baixos, e aquele que resulta in-

variavelmente é o de perguntar às mulheres que desempe-

nham cargos de topo como conciliam a profissão com a vida

familiar, pergunta que nunca, em tempo algum, faríamos aos

seus congéneres masculinos. Mal a questão nos saiu da boca,

digo eu como jornalista e que muitas vezes a fiz, percebemos

a armadilha que estamos a colocar e procuramos retratar-nos,

mas o mal está feito. O que insinuamos foi que, para ali esta-

rem, descuraram a sua missão principal na Terra, ou seja, cui-

dar dos filhos. E quem já teve de responder a essa interrogação

sabe que, bong, ressoa dentro de si o gongo da imensa culpa

que sente, que sentimos todas, sempre que nos desviamos

um milímetro das exigências que, note-se, colocamos a nós

próprias. Porque, e é esse o cerne da questão, interiorizamos

de tal maneira os limites que nos foram sendo impostos, mais

ou menos discretamente, que nem precisamos de polícias

para nos mantermos na linha. 

Somos tontas e hipócritas. Porque é claro que gostamos do

pode e, mais evidente ainda, exercemo-lo bem, todos os dias,

em todos os lugares. Mandamos, sabemos delegar e nos ter-

ritórios que consideramos pertencerem-nos por direito, como

a casa e sobretudo os filhos, somos mesmo adeptas do poder

absoluto. Que o digam os homens, com que tantas vezes fin-

gimos querer partilhá-lo, quando na realidade tudo o que de-

sejamos é um subordinado que cumpra as nossas instruções

(“Veste-lhe o casaquinho, que está frio”; “Deste-lhe os ce-

reais?”; “Não o deixes ficar acordado até tarde”, etc., etc.).

Ter poder é uma coisa boa, e é isso que nos deve entrar na ca-

beça. O poder é a ferramenta que permite chegar onde quere-

mos, e a questão não está em possuir os meios para atingir

objetivos, mas na qualidade dos objetivos que nos colocamos,

na capacidade de usarmos a autoridade que nos foi confiada

para prestar um serviço aos outros. É para isso que o poder

existe, esteja nas mãos de homens ou mulheres. Por isso, as-

suma-o sem vergonha. E quanto aos filhos, não se preocupe:

vão aprender com o seu exemplo e orgulhar-se muito de si. 
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“O MAIOR PODER DO MUNDO

DE UMA MULHER.” CHANAKYA

Black & Gold
Viajamos de Nova Iorque até ao Dubai para redescobrir 
as duas power colours da mulher moderna, agora traduzidas
em delicadas armas de personalidade femininas: 
os perfumes. POR CAROLINA SILVA

É A JUVENTUDE E A BELEZA 

BLACK
Coco Noir Parfum L’Extrait, 15 ml, €206, Chanel. 
Si Intense, Eau de Parfum, 50 ml, €82,14, Giorgio Armani. 
Opium Black, Eau de Parfum, 50 ml, €81,34, Yves Saint Laurent.
Trésor L’Absolu de Parfum, €90, Lancôme.
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//BELEZA
PERFUMES

O FASCINANTE MUNDO DOS PERFUMES
Mais complexo do que aparenta, o mundo dos perfumes
é bem mais fascinante do que seria de esperar. Investi-
gamos e descobrimos alguns factos interessantes sobre
a perfumaria.

1. A HISTÓRIA DO PERFUME começa há milhares de anos
e o mais antigo registo de embalagens de perfume data
do ano 1000 a.C. A origem do seu nome vem do latim
per fume que significa “através do fumo”, o que pode ser
ligado ao facto dos primeiros perfumantes serem ba-
seados em incenso e feitos de especiarias e ervas. 

2. O PRIMEIRO PERFUME MODERNO, feito de óleos essen-
ciais numa solução de álcool, foi criado em 1310 para a
Rainha Elizabete da Hungria. A célebre Água da Rainha
da Hungria continha uma mistura de rosmaninho, tomi-
lho e essência de verbena em brandy. Hoje ainda se
podem encontrar variações à venda nas perfumarias. 

3. HÁ MILHARES DE FONTES AROMÁTICAS disponíveis na
natureza e centenas de combinações possíveis. Flores,
frutos e plantas são as mais comuns, mas também
podem ser extraídos aromas de resinas, raízes e até de
micror ganismos. 

4. UM DOS INGREDIENTES MAIS CURIOSOS é o ambergris,
que resumidamente é o vómito de baleia. É uma espécie
de cera cinzenta regurgitada pelos cachalotes que ad-
quire um odor adocicado e tornou-se valiosa pela capa-
cidade de fixar os ingredientes em perfumes. 

5. AS FLORES MAIS UTILIZADAS NA PERFUMARIA são a rosa
e o jasmim, muitas delas plantadas em Grasse, que tem
o microclima ideal para a produção de flores delicadas.

6. A TECNOLOGIA PODE RECRIAR O CHEIRO de praticamente
qualquer coisa, graças a uma tecnologia desenvolvida
nos anos 80 que usa um sensor para detetar, analisar e
recriar o aroma de qualquer objeto. Chama-se Heads-
pace e ajuda os perfumistas a encontrarem composi-
ções compatíveis com os cheiros que desejam integrar
nas fórmulas dos perfumes. 

7. É NORMAL PERDER A CAPACIDADE DE CHEIRAR a sua fra-
grância preferida. Isto acontece porque acostumamo-
-nos ao nosso perfume. Não quer, no entanto, dizer que
os outros não consigam cheirar o nosso perfume… Por
isso, não abuse da quantidade colocada.  

8. MAIS CARO NÃO SIGNIFICA QUE SEJA MELHOR. O preço
dos perfumes varia consoante os materiais e a concen-
tração, mas é possível fazer uma fragrância excecional
por pouco dinheiro. 

9. HIDRATAR A PELE ANTES DE APLICAR O PERFUME ajuda a
fixar o aroma e a difundi-lo melhor, mas não aplique um
hidratante com um cheiro muito intenso.

10. DÊ UM DESCANSO AO SEU NARIZ quando estiver a es-
colher um perfume novo. Mais do que dois ou três acaba
por dificultar a distinção entre aromas, por isso, se puder
– normalmente as perfumarias têm um copo disponível
–, inspire o cheiro de grãos de café entre perfumes. 

GOLD
Stars, Eau de Parfum, 50 ml, €76, Cheap and Chic by Moschino.
Extatic, Eau de Parfum, 60 ml, €60, Balmain.
Dahlia Divin, Eau de Parfum, 50 ml, €91, Givenchy. 
Reveal, Eau de Parfum, 50 ml, €80,56, Calvin Klein.
Love Story, Eau de Parfum, 50 ml, €86,11, Chloé.
My Burberry, Eau de Parfum, 50 ml, €80, Burberry. 
Narciso, Eau de Parfum, 50 ml, €80, Narciso Rodriguez.
Gucci Première, Eau de Toilette, 50 ml, €75, Gucci.
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//BELEZA
ROTINAS 

Mulheres de sucesso em negócios de beleza confessam-nos
como conjugam carreiras invejáveis com diferentes fusos
horários, as prioridades da vida pessoal e ainda guardam
tempo para um pequeno luxo: cuidar de si. POR CAROLINA SILVA 

MAQUILHADORA, HOLLYWOOD

JEANNIA
ROBINETTE
Uma autêntica força da natureza, esta maquilhadora
destaca-se pela interminável lista de nomes sonantes
que tem como clientes. Entrevistei-a ao telefone após
várias tentativas, numa das alturas mais ocupadas
do seu ano.
Quais são geralmente os seus dias mais ocupa-

dos profissionalmente? O dia dos Óscares é enorme
para mim porque, além de maquilhar os clientes, faço
ainda a passadeira vermelha, especiais de beleza, dou
entrevistas… Faço consultoria e análise de beleza em
direto – para o canal E Entertainment – ou para os
meus próprios vídeos. É non-stop! [Risos] É de loucos
mas muito divertido e passa tão rapidamente. Não gos-
to de maquilhar mais de duas pessoas para poder estar
concentrada a 100 por cento nelas. Depois vou dar as
entrevistas, filmo os vídeos e vou para a festa da Vanity
Fair. Nem sei como é que consigo [risos].

Já trabalhou com Karl Lagerfeld, Tom Ford,

Azzaro e já criou para algumas das mulheres

mais bonitas. Vanessa Seward sobressai pela

sua elegância retro e, em Portugal, podemos

encontrar à venda alguns acessórios que con-

cebeu em exclusivo para a Kérastase.

Pode-nos falar um pouco da colaboração com

a Kérastase? A inspiração veio do anúncio da

Kate Moss para a linha Couture Styling…

Quando o vi pensei em que tipo de joia de ca-

belo a imaginava a usar. Depois, tentei encon-

trar os pontos que temos em comum. Adoro

dourado e, quando penso em Kérastase, penso

num dourado intemporal e elegante. 

Li que tinha uma paixão por cosmética. Qual é

a sua rotina de beleza? É bastante demorada.

Primeiro, cuido do meu cabelo duas vezes por

semana no cabeleireiro e adoro usar a linha Elixir

Ultime em casa para hidratar. Também tento

cuidar da minha pele. Não recorri a injeções [ain-

da!], mas a minha filosofia passa por usar cre-

mes e séruns. Não sou fã de um look muito car-

regado, e normalmente acabo por usar sempre

os mesmos produtos que favorecem mais. 

Que tipo de maquilhagem combina com o seu

design? Adoro mostrar ou até evidenciar o con-

traste entre cabelo e maquilhagem e as roupas.

Quanto mais sofisticadas são as roupas, menos

maquilhagem e cabelo, e vice-versa… Se as rou-

pas são mais básicas, gosto de puxar por uma

maquilhagem mais sofisticada. 

Que produtos podemos encontrar na sua casa

de banho? Muitos da Guerlain: adoro o Aqua

Sérum e os produtos da linha Abeille Royale. Para

o cabelo, Kérastase, claro, especialmente a linha

Discipline. E alguns dos meus perfumes prefe-

ridos, como o Crème Brûlée da Laura Mercier e

Musc Ravageur de Frédéric Malle. 

E no seu nécessaire? Tenho sempre um batom

Laura Mercier Tender lips no tom transparente,

um pó compacto universal da Chanel, um

Blush Joue Poudre Espiègle nº65 e ainda um

batom Labello daqueles frutados e brilhantes. 

Tem algum vício de beleza? Qual? Sim! O ca-

beleireiro é um grande vício e desde o verão

passado que faço pédicures com verniz de gel.

Sei que deveria fazer algumas pausas para a

saúde das minhas unhas, mas não consigo…

Estou viciada! Por último, gosto muito de fazer

tratamentos faciais em spas. 

DESIGNER DE ACESSÓRIOS, FRANÇA

VANESSA
SEWARD

Elixir Ultime Sublime
Cleansing Oil Shampoo,

€19,60, Kérastase

Abeille Royale, 
Huile de Soin 
Visage, 
€87,20, 
Guerlain

Gancho 
criado para 
a coleção
Couture Styling
da Kérastase 

O MUNDO
A SEUS PÉS
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Tornou-se um fenómeno britânico praticamente

da noite para o dia e transformou o negócio da

nail art numa declaração de feminismo que

ecoou além-fronteiras. Aclamada pelas revistas

internacionais e pelo público mais diversificado,

Sharmadean previu em 2008 que a nail art tor-

nar-se-ia o último grito da moda.

Wah Nails é considerada um espaço para um

novo feminismo irreverente que

nasceu nas ruas. O que é que

isso significa? As pessoas têm

uma visão muito preconcebida

do que é o feminismo… centran-

do-o apenas na política e na vida

académica. O que eu estou a

tentar fazer é mostrar que con-

sigo ter um papel ativo na comu-

nidade e na sociedade como fe-

minista (que sou) e, ao mesmo

tempo, sair à noite e simples-

mente recusar-me a ter de

preencher uma ideia formatada

do que é uma feminista. O estilo

da Wah Nails vem muito das

ruas, da zona mais urbana da ci-

dade em oposição à zona mais

conservadora da cidade… É irre-

verente e fiel a si mesma. 

Foi mencionada pelo jornal The Independent co-

mo uma das 15 pessoas que irá definir o futuro

das artes em Inglaterra... Acho esse tipo de pre-

visões um bocado exageradas e não sei se quero

ter esse peso sobre mim. Não acho que algo tão

orgânico como as artes possa ser responsabili-

dade de alguém em específico, muito menos o

seu futuro. O que eu e o meu grupo de amigos fi-

zemos foi criar um estilo de vida através da moda

e dos sítios que frequentamos, que dinamizou e

reavivou um bairro de Londres chamado Dalston. 

Agora que alcançou este sucesso, ainda tem

tempo para tratar de si todos os dias? Sim.

Lavo sempre a cara com algum tipo de óleo, ou

de azeite ou de coco. Uso Bioderma para limpar

o rosto e depois, dependendo da

textura da minha pele na altura,

ou uso um creme ou um óleo de

noite. Tento usar sempre produ-

tos orgânicos como o óleo da

Kiehlʼs. De manhã, lavo a cara

com o gel fisiológico da La

Roche-Posay e depois, ou o

Beauty Flash Balm da Clarins ou

um à base de ervas da marca

A.Vogel. Aplico maquilhagem e

termino com o meu perfume.

Mas a verdade é que, quando se

viaja tanto como eu, é difícil ter

sempre a mesma rotina… 

Se só pudesse sair com um pro-

duto de maquilhagem qual se-

ria? O lápis de sobrancelhas! É

essencial para emoldurar o rosto.

Adorava ter as da Brooke Shields. 

Que conselhos tem para as mulheres que so-

nham vir a ser empresárias de sucesso? Se

pensaram na mesma ideia mais do que três ve-

zes, avancem. Acho que hoje em dia as mulhe-

res têm tantos recursos ao seu dispor que não

há razão para deixar escapar alguma oportu-

nidade que nos possa fazer mais felizes. 

As receitas práticas de beleza e bem-estar de
mulheres que não têm muito tempo a perder

SHOTS DE BELEZA

GWYNETH PALTROW 
A atriz, escritora e fundadora da

Goop é adepta de óleos ligeiros

para a pele do rosto e opta por

um óleo com ómega-3

IMAN
A modelo e criadora da marca

de maquilhagem homónima

recomenda um blush bron-

zeador a todas as mulheres –

e não um autobronzeador –

mesmo às mulheres de cor.

ISLA FISHER 
A atriz recomenda “aquecer” o

curvador de pestanas com o se-

cador por um ou dois segundos

imediatamente antes de usá-lo,

para ficarem mais curvadas. 

GWEN STEFANI
A cantora e designer adora

misturar vários produtos para

criar novas cores. Fá-lo por

exemplo com o batom mate,

colocando um outro mais cre-

moso por cima para não secar

tanto os lábios. 

VICTORIA BECKHAM 
Cantora, designer, mãe de qua-

tro filhos e criadora das fra-

grâncias Beckham, Victoria não

dispensa o multiusos 8-Hour

Cream de Elizabeth Arden.

Funciona para hidratar os lá-

bios, cotovelos e basicamente

qualquer outra zona do corpo

extremamente seca.

SARAH JESSICA PARKER 
Adora entrar no closet e sentir

o aroma dos perfumantes que

perduram, por isso coloca sem-

pre perfume nas roupas e des-

peja o restante dos frascos

(quando o sprayjá não chega

ao perfume) nas t-shirts.

JESSICA CHASTAIN 
Para dominar a arte do sorriso,

Jessica coloca a língua atrás

dos dentes quando sorri para

evitar que as gengivas sejam

sobreexpostas. É um truque

dos atores que aprendeu com

uma colega de profissão. 

SHARMADEAN REID

Como é que escolhe os tais dois clientes para esse dia? Oh, simplesmente
faço-o. É tudo resolvido com muita antecedência para ninguém entrar em pânico. 
Está a trabalhar em quê? Estou a filmar um episódio-piloto para uma nova
série de beleza. É superexcitante! Mas como tenho de estar no meu melhor
ando a correr de um lado para outro. Faço yoga porque preciso de estar sã de
mente e corpo para equilibrar o caos da minha vida. Tenho uma filha de três
anos, sou mãe solteira, viajo imenso… Faço yoga, corro para as gravações, faço
uma máscara facial e depois encontro-me com os meus amigos à noite. 
Como é que equilibra tudo e ainda tem tempo para si? Imploro, imploro!
A minha mãe ajuda-me, e a minha nanny foi enviada por Deus, nem saberia
o que fazer sem ela. Tento não ficar tão nervosa e não ser demasiado receosa.
É preciso uma aldeia e eu estou a construir uma. 
Pode partilhar alguns dos seus truques de beleza connosco? Há muitos,
mas acho que o enrolador de pestanas é um utensílio essencial. Sou fã de
pintar as sobrancelhas e as pestanas porque, quando não queremos usar muita
maquilhagem, é o suficiente para os olhos sobressaírem.  O eyelin er They’re
Real, da Benefit, é perfeito porque aguenta todo o dia.
Acha que o eyeliner é mais poderoso do que um batom, por exemplo?

Acabei de fazer a maquilhagem de uma grande amiga minha, a Selma Blair, e
ficou espetacular com batom vermelho. Por isso ou optamos por lábios coloridos
sem maquilhagem, ou por destacar os olhos. Mas se não tem grandes lábios,
opte por um gloss com cor porque confere um pouco mais de volume. Mas se
tem uns lábios fantásticos, use os aveludados ou mate da Chanel, da M.A.C ou
Tom Ford. Temos de destacar as nossas melhores características.

Midnight
Recovery
Concentrate,
sérum de
noite, 
€39,
Kiehl’s

Beauty 
Flash Balm,
€35,80, 
Clarins

Gel
Démaqui-
llant
Physiolo
-gique,
€14,65, 
La Roche-
-Posay

Eyeliner
They’re Real,
€25,90, Benefit,
na Sephora

Batom Rouge
Coco no tom
Bohème,
€30,50,
Chanel

FUNDADORA DA WAH NAILS, LONDRES

Máscara
facial Anti-
-Age Bio
Enzymes,
€9,95, Talika,
na Douglas



Porque todos os dias são ideais para celebrar,
chegou a companhia que faltava para tornar 
a festa especial. Da saga Lady Million nasce
uma versão fresca assinada por Paco Rabanne:
Lady Million Eau My Gold! 

//BELEZA
PERFUME

esde 1967 que Paco Rabanne se identifica
com personagens extraordinárias: de es-
trelas rock a campeões do desporto, a mar-
ca cultiva um lifestyle de glamour e luxo
onde a fantasia se confunde facilmente com
a realidade. Este ano, com o lançamento de
Lady Million Eau My Gold!, um novo uni-
verso – o da celebração – foi criado. Depois
de abrir as portas para um mundo de ex-

travagância e excentricidade, em 2010, com o lançamento do Lady
Million original, o caminho era apenas um e, neste novo capítulo (o
quarto da saga), Rabanne apresenta um aroma para um novo e der-
radeiro sonho: ser feliz. A marca elege a felicidade como o verdadeiro
desejo contemporâneo, conseguida através dos pequenos prazeres da
vida, proporcionados por uma genuína espontaneidade e irreverência.
O nome do perfume, em jeito de ex clamação, é o primeiro sinal de
festa, mas pela primeira vez uma fragrância não se apresenta sozinha:
para brindar à celebração da vida e para uma experiência sensorial
surpreendente, Paco Rabanne apresenta também um cocktail exclu-
sivo que espelha o espírito de Lady Million Eau My Gold!. 

D

Happy Hour!
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UMA MIXOLOGISTA 
Gwladys Gublin chegou ao mundo dos cocktails de forma
acidental. Depois de alguns anos a viajar, enquanto
trabalhava na indústria da arte e dos museus, foi em 2009,
quando se instalou em Paris e começou como bartender
no Experimental Cocktail Club Paris (um dos cocktail
bar mais inovadores e conceituados da Europa), que
mergulhou na arte de misturar bebidas e ingredientes.
Hoje, depois de treinar os seus sentidos e de ter chegado 
a gerente do ECC, Gwladys abraçou o desafio de criar uma
bebida que complementasse o aroma de Lady Million 
Eau My Gold!, utilizando ingredientes como maracujá,
conhaque, extrato de flor de laranjeira e, claro, 
champanhe para o último toque de comemoração. 

UMA PERFUMISTA 
Anne Flipo, responsável pelo poder olfativo do universo Lady
Million, enfrentou mais uma vez o desafio de criar um bouquet
que representasse o novo mantra da marca. Para dar o mote
certo à festa, Anne começou por juntar os aromas da manga 
e da toranja, conseguindo uma explosão de frescura. No
coração da fragrância e para um equilíbrio feminino essencial,
acrescentou flor de laranjeira e violeta. E, por último, a fechar 
a composição, conjugou cedro e almíscares ambarados,
revelando a sensualidade inerente de quem é feliz.

Descubra a receita
do cocktail Lady

Million Eau My Gold!
na Máxima iPad.

UMA SUPERMODELO
Hana Jirickova é a perfeita
anfitriã ao receber-nos
vestida de dourado cintilante
dentro de uma enorme taça
de champagne efervescente.
A jovem modelo, de origem
checa e já com um percurso
invejável no mundo da moda,
é a perfeita combinação 
entre beleza delicada e
personalidade vincada. 
Para Hana, um dos pequenos
grandes prazeres da vida 
é desenhar, algo que a 
modelo admite que nunca 
irá deixar de fazer. 



“O segredo
da beleza

da minha pele”
Sofia Cerveira

Descubra o que IMEDEEN®
pode fazer pela sua pele.

IMEDEEN®combina o exclusivo Marine ComplexTM e outros ingredientes 
antienvelhecimento que reduzem a visibilidade das rugas, linhas de 
expressão e ajudam a melhorar a qualidade e a hidratação da pele.
IMEDEEN® atua na derme, onde os cremes não conseguem chegar. Em 
apenas 3 meses a pele do rosto e do corpo ficará visivelmente mais densa, 
firme e hidratada.

Beleza num comprimido

www.imedeen.pt
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//OUTUBRO
ENTREVISTA

OLHOS DE LINCE
O novo sérum ultra-alisador da
Lierac para olhos e pálpebras
penetra até à hipoderme, onde atua
na camada cutânea, recuperando 
o volume da mesma e contribuindo
para um efeito lift3D. 

ENERGIA EXTRA
Se, depois de aplicar um creme, o rosto
está mais alerta, mas o raciocínio
continua a meio-gás, o melhor é tentar
despertar uma segunda vez,
estimulando os sentidos. 

1. Spray de água celular, €19,50, Institut
Esthederm. Esta bruma de água celular
proporciona frescura e vitalidade ao
mesmo tempo que potencia a ação 
de qualquer tratamento. 
2. Eau-Neuve Energic, água
aromatizada energizante, Guinot. Mais
do que uma simples água corporal
aromatizada, fornece à pele os
oligoelementos essenciais que se
encontram na água contida nas nossas
células, sendo rapidamente absorvida
pela pele e revigorando o tecido célular.

ROSTO
//BELEZA

Ao dormir menos horas 
do que as necessárias, o
organismo tem tendência 
a produzir mais cortisol, a
hormona do stress que, em
grandes quantidades, pode
destruir o colagénio da pele
e diminuir a produção de
melanina, resultando numa
aparência desgastada 
e tez baça e sem brilho.  

1. Elixir Lift intenso com
células nativas de argão,
€53, Galénic. Com um efeito
fresco e tonificante imediato,
a sua fórmula é duas vezes
mais concentrada em
ingredientes ativos,
estimulando a pele. 
2. BB Flash Essence com
Centelha Asiática, €52,33,
Erborian. Provoca uma
sensação tensora imediata
no rosto, graças à sua
textura em gel com
pigmentos refletores. 
3. Even Brighter Concentrate,
€28,28, Eucerin. Contém uma
alta concentração de 
B-Resorcinol, responsável
por reduzir a produção de
melanina e combater a
hiperpigmentação da pele. 

3, 2, 1 despertar!
O despertador toca e o reflexo no espelho diz-lhe que não
dormiu o suficiente? Descubra como recuperar as horas 
de sono perdido, devolvendo ao rosto cansado a aparência
de um descanso merecido.

REGENERAÇÃO NOTURNA
É durante a noite que se inicia o processo de reparação
dos danos sofridos ao longo do dia. As células
regeneram-se e a produção de colagénio e melanina
aumenta. Privar o organismo dessas preciosas horas
de manutenção tem consequências exteriores que 
se traduzem numa aparência cansada e desgastada.
Para um sono muito produtivo, os cremes de noite 
têm provado ser uma ajuda indispensável, chegando
mesmo a compensar pelas horas perdidas.

1. One Essential, Sérum Détoxifiant Régénérateur
Cellullaire Intense, €120,60, Christian Dior. Inspirado 
na magia do hibisco, o novo creme de rosto da
Christian Dior aproveita as virtudes medicinais da flor,
altamente concentrada em ácidos orgânicos e dotada
de propriedades antioxidantes, para estimular novas
proteínas (existentes no coração das células) que
permitem desintoxicar as células da pele e reativar 
a sua energia. 
2. Super Restorative Night, para todo o tipo de peles,
€99,90, Clarins. Com uma fragrância à base de rosas,
este creme rico convida a um sono tranquilo 
enquanto a sua fórmula trabalha a fundo na derme.
3. Óleo seco Huile de Nuit Detox Polyphenol C15, 
€30, Caudalie. 100% vegetal e natural, enriquecido com
cinco óleos essenciais e três óleos vegetais doseados
com precisão, ajuda à regeneração noturna das peles
muito cansadas e submetidas aos efeitos do stress 
e de outras agressões externas. 

Para situações inesperadas, em que nos apercebemos que
acordámos com os olhos inchados, podemos sempre recorrer
aos clássicos truques caseiros. Duas colheres geladas sobre os
olhos vão ajudar a reduzir o inchaço ou então dois discos de
algodão embebidos em café. A cafeína atua como um diurético,
descongestionando a área.

PARA EMERGÊNCIAS

ALIADO
INFALÍVEL
Como um tudo-
-em-um, o BB
Cream da Garnier
uniformiza,
disfarça, hidrata,
ilumina e ainda
protege a tez 
dos raios UV. 

BB Cream Aperfeiçoador
Sublime, Garnier 

1

2

RAIOS DE LUZ

Liftissime Yeux, Lifting sérum para
olhos e pálpebras, €53, Lierac

PASSATEMPO
Receba 12 bolsas
Premium Galénic e 
um  v oucher de 30% 
de desconto em todos 
os produtos da marca.
Saiba mais mais em
ww.facebook.com/
maxima.revista
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ROSTO
//BELEZA

O mais precioso dos tratamentos Chanel acaba de
juntar um novo cuidado à linha de rosto. Fomos
descobrir Sublimage L’Essence nos recém-
-inaugurados Laboratórios Pintin, em França. 

busca pela perfeição é um dos ideais da casa Chanel.
Encontramo-lo na exigência histórica dos perfumes,
no gosto pelo pormenor nas peças de alta-costura e
no compromisso de juntar os melhores ingredientes
para conceber cuidados de pele sublimes. Combi-
nando estes valores de excelência, os Laboratórios
Pintin abrem em 2013 como epicentro da pesquisa
científica Chanel. Ali, mais de 200 investigadores ex-
pressam diariamente todo o seu savoir-fare, e foi lá

que a Máxima seguiu os passos necessários para a criação de uma nova fórmula.
Onde começa a beleza, conhecemos em primeira mão e em exclusivo o novo Subli-
mage L’Essence, um cuidado de luxo para as mulheres cujo maior luxo é o tempo.
Partindo da base que o nosso sistema de defesa natural não tem capacidade para
combater as ameaças quotidianas, a nova fórmula conta com uma ação desinto-
xicante para combater as toxinas. Aquele que é agora o mais precioso dos séruns
Chanel deve-o a um poderoso ativo extraído da flor de ouro dos Himalaias, um
catalisador de juventude que promove a desintoxicação celular. Adiciona-se a ha-
rungana de Madagáscar, cuja habilidade para reter CO2 e para utilizar a luz na-
tural como principal fonte de energia se traduz numa capacidade de estimular as
enzimas essenciais à renovação epidérmica. Junte-se a isto uma textura irresistí-
vel e temos o primeiro passo para uma pele mais radiante e rejuvenescida. 

A

ADN da excelência
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Falámos com o vice-presidente sénior da pes-

quisa e tecnologia Chanel e responsável pela

supervisão da investigação de fragrância e be-

leza desde 2005. 

Depois de tantos anos, a área da cosmética

continua a representar um desafio para si? A

beleza é uma ciência complexa para mim. A

pesquisa Chanel é um ecossistema internacio-

nal inovador e audacioso, com a responsabili-

dade de aplicar princípios de química verde

pelo ambiente. Temos em conta que a maqui-

lhagem e o cuidado não podem andar separa-

dos da sensorialidade. Privilegiamos o diálogo

aberto e a colaboração entre as equipas.

Como selecionam as plantas a estudar? Ou

estudam todas? Não, não! [Risos] É impossí-

vel estudarmos milhões de plantas! Em pri-

meiro lugar, definimos em que área geográ-

fica do planeta queremos fazer algo porque

sabemos que esta região é muito interes-

sante em botânica ou que vamos encontrar

uma planta em particular que queremos es-

tudar mais profundamente. Em segundo

lugar, lemos trabalhos científicos sobre as di-

ferentes moléculas encontradas nas plantas

e escolhemos algumas. E, às vezes, estando

no local, surgem possibilidades que se reve-

lam muito interessantes. 

Este produto é compatível com os outros

produtos Chanel? Nós analisamos a compa-

tibilidade de todos os nossos produtos, por

isso para nós é totalmente seguro usá-lo

com outras linhas como Hydra Beauty ou

com a linha Le Lift, mesmo com maquilha-

gem. Cabe a cada mulher perceber que tipo

de cuidados precisa.

Quais são os maiores desafios do Centro de

P esquisa em Pintin?

Há muitos, mas não podemos falar deles

sem desvendar aquilo em que estamos a tra-

balhar. Mas temos o sonho de conceber um

produto muito simples. Um pouco como o

Nº5 da cosmética: um produto com meia

dúzia de ingredientes, sensorialidade e com

resultados extraordinários.

Pode-nos falar sobre as maiores forças da

Pesquisa Chanel? Há uma verdadeira von-

tade de entrar em programas em campos

científicos e próximos de pesquisas funda-

mentais, como é o caso das texturas. Outra

força é ter-se estabelecido em três continen-

tes – EUA, Ásia e Europa –, permitindo-nos

inovar e criar nestas áreas diferentes. Além

disso, há muita paixão e criatividade.

CHRISTIAN
MAHÉ

DISCURSO DIRETO

A flor de ouro dos Himalaias e a
harungana de Madagáscar, de onde
são extraídos os ingredientes ativos
de Sublimage L’Essence.

Diane
Kruger

Laboratórios Pintin, nos arredores de Paris
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FITNESS
//BELEZA

FIT 4
FUN
Acha que domina a arte 
do fitness e que já sabe tudo
sobre como manter-se em
forma? Pense novamente!
Descobrimos algumas
curiosidades que a vão
surpreender. 
POR CAROLINA SILVA

MEMÓRIA MUSCULAR
Se estranha o facto de treinar assiduamente,
comer saudavelmente e a balança permanecer
na mesma, saiba que o problema pode estar na
sua rotina de treino. Os seus músculos têm cé-
lulas de memória, o que significa que, quanto
mais repete um treino, mais eles se habituam
ao exercício em questão tornando-se relativa-
mente fácil a sua prática. Se o nível de dificul-
dade estagna, o treino tem uma intensidade
pouco eficaz. Para evitar que isto aconteça,
mude a sua rotina de treino e vá aumentando
gradualmente os níveis de dificuldade: se anda,
comece a correr; se levanta 4 kg habitual-
mente, aumente para 5; e varie os exercícios
aeróbicos.  

A ALIMENTAÇÃO DEPENDE 
DOS OBJETIVOS
O que é bom para a sua melhor amiga pode
não ser o ideal para si, por isso consulte um es-
pecialista para escolher a melhor alimentação,
de acordo com o seu treino. Se o seu treino é
intenso, será melhor ter combustível para rea-
lizá-lo bem, mas se o objetivo é perder peso, o
ideal é não comer muito antes, apenas algo
leve para não se sentir mal. Independente-
mente do seu tipo de treino, mantenha-se hi-
dratada: beba água de 15 em 15 minutos.  

MAIS ATIVIDADE, 
MAIS FELICIDADE
As pessoas mais ativas fisicamente estão ge-

ralmente mais satisfeitas com as suas vidas,

mas os benefícios da prática do exercício são

mais complexos. Devem-se também ao au-

mento das endorfinas e de outros químicos

que estimulam positivamente o cérebro, ao

facto de diminuir as hormonas do stress e a

adrenalina no corpo e a ser um remédio com-

provado para a ansiedade e a depressão.

A NATUREZA AJUDA
Está comprovado que praticar exercício ao ar
livre faz-nos sentir mais revitalizados, energé-
ticos e concentrados do que num ginásio.
Além de ser menos deprimente, passear ao ar
livre e em grupo tem a capacidade de diminuir
o stress em comparação com caminhadas rea-
lizadas em ambientes urbanos. Escolha um
parque próximo de si ou aproveite para fazer
um relaxante passeio campestre após um pi-
quenique com amigos. 
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SEGREDOS DOS ANJOS
O ginásio não é obrigatório, não é a única alternativa

possível, nem sequer tem de praticar um dos despor-

tos mais comuns. Investigue até encontrar algo que

lhe agrade e pode ficar surpreendida com a quanti-

dade de calorias que pode gastar enquanto se diverte.

Para se prepararem para o desfile da Victoria’s Secret

e esculpir ao milímetro os melhores corpos das pas-

serelles mundiais, as modelos escolhem exercícios

surpreendentes. Lindsey Ellinson pratica tiro ao arco

para modelar a parte superior do corpo e a zona do

decote, Adriana Lima recuperou a figura poucos

meses depois de dar à luz a segunda filha graças ao

boxe e Candice Swanepoel faz dança há anos, o que

lhe permitiu melhorar a postura na passerelle.

INTENSIDADE VS. TEMPO
As rotinas de elevada intensidade podem ser
muito eficazes. Trata-se apenas de alternar al-
guns minutos de maior intensidade com pe-
quenos intervalos de recuperação – por
exemplo: correr a uma velocidade de 10 km/h
durante um minuto, alternando com dois mi-
nutos de caminhada a 6 km/h, e assim suces-
sivamente. Esta é uma alternativa para as
pessoas que têm menos tempo para o exercí-
cio físico.  

PROTEJA O SEU SISTEMA 

IMUNITÁRIO
Numa época do ano em que o sistema imuni-
tário é mais atacado por gripes e constipações,
fazer desporto pode ser a solução para alguns
males. A prática regular de exercício influencia
a quantidade de anticorpos produzidos pelo
organismo, um número que regressa à norma-
lidade após algumas horas. No entanto, estes
anticorpos que defendem o organismo de
vírus e bactérias circulam durante mais tempo
no sistema, quanto mais regular for a prática
de exercício físico.  

DIZ A CIÊNCIA…
> SEGUNDO OS INVESTIGADORES da Universidade de
Richmond, nos Estados Unidos, a boa dispo-
sição causada por apenas 20 minutos de exer-
cício pode durar até 12 horas. 

> ESTAMOS MAIS APTOS para praticar exercício fí-
sico quando a nossa disposição é neutra e não
estamos particularmente felizes ou tristes, ao
contrário do que muitas pessoas acreditam.

> APESAR DISSO, é quando estamos de mau
humor que a prática do desporto tem um im-
pacto mais poderoso. 

GADGETS HIGH-TECH O relógio Apple Watch acaba de ser lançado juntando-se a um sem-fim de gadgets para ajudar toda a gente a ficar em forma

PULSEIRA LOOP
DA POLAR 
Dá indicações para

atingir os objetivos 

do treino e ainda um

feedback diário,

semanal e mensal 

das atividades. Custa

cerca de €99.

APPLE WATCH 
É o gadget mais desejado 

do ano após o iPhone 6. 

Dá todas as indicações

possíveis sobre como ficar

mais saudável e em forma

através de novas aplicações.

Ainda não está disponível

em Portugal e custará

aproximadamente €350.

MOTOROLA 360 
É um monitor? É um

smartphone? É um pouco 

de tudo porque este relógio

com Android monitoriza o

ritmo cardíaco, a intensidade

da atividade, entre um 

sem-número de opções para

um treino perfeito. Custa

aproximadamente €249.

O CORPO ADAPTA-SE 
AO CLIMA
Não tem desculpa para evitar calçar os

ténis e sair à rua quando está frio. Aliás, 

se tiver um pouco de gordura a mais no

tronco, melhor, porque permite-lhe perder

menos calor quando faz exercício ao ar

livre. Independentemente disto, se a sua

roupa de treino for adequada ao clima 

– vista-se em camadas se estiver frio –, 

não terá quaisquer problemas.

Lindsey Ellinson

Candice SwanepoelAdriana Lima

Ténis Free Bionic Atomic em
nylon e borracha, €100, Nike

Top em
algodão,
€15,99,
MangoLeggings

Balance Tight
em poliamida,
€75, Asics

Camisola Originals
Farm em algodão,
€70, Adidas 

Top Tranning
Graphic em
poliamida,
€33, Adidas
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Quatro mulheres partilham com a Máxima
os seus segredos de beleza e destacam um

novo passo diário com efeitos comprovados
sobre a pele do rosto. Conheça Ultimune, 

a nova aposta da Shiseido. 

RITA SALEMA
Nas suas rotinas de beleza, a atriz
Rita Salema admite que não dispen-
sa o creme de corpo após o banho,
mas acrescentou um novo passo es-
sencial de cuidado de rosto após ex-
perimentar Ultimune: “Aplico-o antes
do sérum, do creme de olhos e do
creme de rosto. Não conhecia ne-
nhum produto cuja fórmula fortale-
cesse, naturalmente, a capacidade
imunitária da minha pele.” Não tendo
muito tempo, não prescinde de “uma
boa hidratação e máscaras, princi-
palmente após algumas semanas de
gravações ou de muito sol”. No que
toca a truques, também tem alguns,
mas recomenda – não regularmente
e pela manhã – passar a cara por
água muito gelada com cubos de ge-
lo e, em seguida, lavar várias vezes
a cara com essa mesma água, prin-
cipalmente  quando o cansaço é
maior. “Para olhos inchados os efei-
tos são mais satisfatórios!”, remata.  

SOBRE ULTIMUNE
“Os efeitos são rápidos e extraordi-
nários! No primeiro dia achei que só
me bastava o Ulti mune, já que a pele
respondeu de imediato. Assim, faci-
litou a atuação de todos os outros
cremes e, com o tempo, senti tam-
bém que pequenas manchas e cica-
trizes desapareceram. O máximo!” 

ANA MARQUES
Confessadamente uma mulher prá-
tica, a apresentadora e cronista tenta
reduzir a sua rotina de beleza ao mí-
nimo, investindo em produtos fáceis
de utilizar e eficazes, mas não dis-
pensa uma esfoliação e máscara fa-
cial semanalmente. Como preocupa-
ção primordial destaca a saúde geral
da pele, pois “só com saúde pode-
mos ter uma pele luminosa e bonita.
Gosto de andar de cara lavada, mas
já não tenho 20 anos. Por isso, quan-
to melhor for o aspeto da pele mais
à-vontade tenho para a poupar em
maquilhagem no dia a dia”. Para isso,
hidrata a pele desde o interior, be-
bendo muita água, e entrega-se ao
descanso quando foge da cidade pa-
ra a serra ou para lugares onde pos-
sa ver o mar. Convencida de que a
sua pele não será tão boa aos 60
anos como a da sua mãe, aposta em
produtos de prevenção, mas ainda
assim acredita que “as rugas mais
bonitas são as do sorriso”.

SOBRE ULTIMUNE 
“Um produto completo que trata da
pele de dentro para fora. O que mais
nos agride hoje em dia são fatores
quase invisíveis, como a poluição. A
cosmética deve evoluir para esta
ideia de escudo contra o que nos
maltrata de forma tão subtil.”

Imunidade total

oi sobre a investigação do sistema imunitário da pele
– que atua como uma barreira para aliviar o trabalho
do sistema imunitário central – que a Shiseido se con-
centrou para formular o novo Ultimune. Descobrindo
que a quantidade das células Langerhans – pequenas
sentinelas cuja interação com as fibras nervosas prova
uma ligação entre as emoções e a pele – diminui com
a idade, a Shiseido desenvolveu um complexo que
atua directamente para recuperar as suas funções.

O Ultimune Complex – que resulta de uma sinergia
entre a água de rosa da Bulgária, o aqua-in-pool e
o beta-glucan – melhora a função defensiva das cé-
lulas de Langerhans em 64%, estimula a produção
de colagénio e potencia a hidratação. Juntam-se
ainda o extrato de folha de gingko biloba para com-
bater a oxidação e ervas aromáticas da Ásia e do
Ocidente com propriedades antibacterianas.

F
O QUE É O ULTIMUNE?

Ultimune Power Infusing Concentrate, da
Shiseido, surge como um novo passo na rotina de

beleza para potenciar a hidratação e fortificar a
função de barreira da pele. Graças a uma sinergia

do Ultimune Complex com outros ingredientes
naturais, a pele ganha a capacidade de se

defender a partir de dentro, deixando transparecer
um aspeto mais saudável. 

HELENA ISABEL
Aos 62 anos, e com uma longa carreira
no mundo do espetáculo, Helena
Isabel admite que o seu maior luxo é
aproveitar o fim de semana para não
se maquilhar, algo que faz diariamente
devido a exigências da profissão, mas
não dispensa a hidratação da pele.
Dormir bem e uma boa alimentação
também estão na lista dos seus cui-
dados diários e, apesar de considerar
ter bons genes na família, admite que
se voltasse atrás no tempo teria pro-
tegido mais a pele do sol e dos efeitos
nocivos do tabaco.    

SOBRE ULTIMUNE 
“A sensação imediata é a da facilida-
de de aplicação e a suavidade da pe-
le. A longo prazo sinto-a menos seca
e mais impermeável às agressões do
dia a dia.” 

ELSA GERVÁSIO
Beber muita água, apostar nos pro-
dutos certos, praticar regularmente
exercício físico e manter alguns cui-
dados com a alimentação são a ba-
se de Elsa Gervásio para tratar da
pele. A isto junta ainda a máxima de
que a beleza vem de dentro, tentan-
do por isso estar feliz todos os dias.
Para isso, depois do trabalho entre-
ga-se às atividades que a relaxam:
passear, estar com os filhos, ler um
livro, ir à praia ou dançar.

SOBRE ULTIMUNE 
“Desde a primeira utilização de
Ultimune que comecei a sentir a
pele mais suave, lisa e hidratada.
Ao fim de vários meses de utiliza-
ção posso sem dúvida garantir que
a minha pele está mais hidratada,
mais firme e mais uniforme.”
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ais de 1800 mu-
lheres foram ques
tionadas sobre se-
te marcadores de
envelhecimento
diferentes, em cin-
co estudos clíni-
cos, com o único
objetivo de des-

vendar o que pensam verdadeiramente sobre
o estado da sua pele ao longo do dia. Para
aprofundar ainda mais a investigação, a

Vichy seguiu de perto 70 mulheres durante
a rotina pessoal de beleza. Os testemunhos
revelaram que a maior parte das inquiridas
sente necessidade de retocar a maquilhagem
a meio do dia, às vezes mais do que uma vez.
Quando a removem, já de noite, conseguem
ver perfeitamente a diferença entre o rosto
que viram ao espelho de manhã – “este é o
momento em que a minha pele parece mais
fresca e jovem” – e o que veem agora. “Não
me sinto especialmente cansada, mas a mi-
nha pele aparenta estar”, confessaram.  

REVERTER 
O TEMPO

M
A SOLUÇÃO 
Um creme que promove uma pele jovem a todas as horas do dia: Liftactiv Supreme, disponível para pele
seca e pele normal a mista. A premissa é simples: atacar os sinais de envelhecimento diário de forma
eficaz, para prevenir as marcas que eles provocam no dia seguinte. Para isso, a Vichy desenvolveu uma
tecnologia única: primeiro, uma combinação de partículas blur, pós matificantes e micropérolas para um
efeito corretivo 3-D imediato. Cafeína e adenosina atuam contra as primeiras rugas que se formam ao
longo do dia, impedindo que se transformem em traços mais profundos e de longo prazo. Por último,
uma dose concentrada de ramnose (5%) combinada com 2% de neo-hesperidina para uma eficácia
extra. A ramnose foi escolhida pela sua eficácia no combate às rugas mais vincadas e por atuar na
derme e na junção da derme com a epiderme. Já a neo-hesperidina, um poderoso antioxidante, ajuda a
prevenir a degradação da pele, combatendo a perda de brilho e a inflamação. 

A luta contra os sinais de envelhecimento é eterna, 
mas a ciência tem a extraordinária capacidade de reinventar
realidades que conduzem a novos planos de ataque. 
Foi assim que nasceu o mais recente cuidado da Vichy, 
um escudo contra a passagem do tempo.

A conclusão – e principal observação 

– foi a de que apenas um dia é suficiente para

potenciar os sinais de envelhecimento. Foi assim

desvendada uma nova escala de tempo para o

envelhecimento: a que ocorre dia após dia, onde

um único dia pode deixar a sua marca no rosto

de uma mulher. 

Olhos Espalhe 
o creme em
movimentos
ascendentes 
a começar perto 
da cana do nariz 
e a terminar nas
têmporas. 

Maçãs do rosto
Começando pelas
pontas dos dedos,
e depois usando as
palmas das mãos,
vá massajando 
o rosto em
movimentos
ascendentes para
uma tez mais
radiante.

Linha do maxilar
Com as mãos
voltadas uma para
a outra, apoie o
indicador junto a
cana do nariz e vá
afastando as mãos
até à extremidade
da cara para
oxigenar a pele.

Rugas e linhas 
Com o polegar 
e o indicador, vá
beliscando a zona 
do pescoço, da
testa e da boca
para trazer o
sangue à superfície
da tez e preencher 
as rugas.

Toque final
Utilizando a
penas as pontas 
dos dedos, vá
percorrendo o rosto
como se estivesse
a massajar a cara
para atenuar
imperfeições 
e ativar os
ingredientes 
da fórmula.

COMO APLICAR

A DESCOBERTA
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Colar em metal e strass,
Zara. Colar em metal e
resina, Blumarine, no
Espace CanNelle. Pulseira
em prata, Tous. Brincos
em metal e strass, H&M.



onsiderado o nosso melhor acessório, o

sorriso ganha uma nova luz com o mais

recente lançamento da Colgate no seg-

mento dos branqueadores: o inovador e

revolucionário dentífrico Max White One Optic. 

A marca divulga assim, com este dentífrico, o melhor truque

para ter um sorriso mais branco de imediato. Graças aos

clareadores ópticos que refletem a luz os dentes ficam mais

brancos logo após a escovagem 

Para celebrar esta novidade, a Colgate lançou às consu-

midoras um passatempo em que as desafiava a partilharem

outros truques para um look instantâneo e perfeito.

O gosto por desafios e o prémio aliciante — uma viagem a

Paris com jantar na Torre Eiffel e um vale de 500€ para gas-

tar em compras acompanhada por uma personal shopper

profissional — levaram Elisete Reis, de 34 anos, a partilhar

o seu truque saindo vitoriosa. 

Sempre presente no dia-a-dia da vencedora, a Colgate ofe-

rece-lhe mais uma experiência inesquecível e proporciona

sorrisos para mais tarde recordar.
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Carteira Candy em pvc, Furla.
Sapatos em camurça, Zara.

Colar em resina e strass,
Uterqüe. Écharpe em algodão

e caxemira, Marc by Marc
Jacobs, na Loja das Meias.

SORRIR!

C



170 // NOVEMBRO 2014

BAIXAS TEMPERATURAS

SAY CHEESE! 
Pode começar já a preparar o sorriso

para as sessões fotográficas típicas

das épocas festivas que se aproxi-

mam. E para conseguir um ainda

mais perfeito e branco, a pasta de

dentes Colgate Max White One Optic

dá uma ajuda. A sua fórmula contém

clareadores óticos que refletem a luz

da superfície dos dentes para um sor-

riso mais branco instantaneamente. 

No mês em que nos rendemos oficialmente à evidência

do frio, iniciam-se as trocas de roupa no armário e a pro-

cura de novas peças, mais quentes. Mas também no de-

partamento de beleza, há que fazer alguns ajustes. As

necessidades mudam consoante as condições atmosfé-

ricas e, no inverno, com a súbita descida de temperaturas,

a pele perde algumas defesas essenciais ao seu bom fun-

cionamento. Sugerimos três cuidados para incorporar na

nova rotina de beleza e enfrentar os dias frios repletos de

saúde e com um rosto irrepreensível. 

PASSATEMPO

A HISTÓRIA DA SUA PELE
A L’Oréal Paris desvenda uma
nova campanha onde
embaixadoras da marca como
Freida Pinto, Zoe Saldana e Eva
Longoria brilham sob o lema 
“A minha pele conta uma
história”. A marca defende que
cada pele conta uma história
diferente e brilha de forma
distinta, graças aos atributos 
da base Accord Perfect, que se
funde com a tez para se ajustar
ao tom único de cada mulher. 

Não  p erca o  víd eo
B e h in d  t h e

s c e n e s  n a ed ição
iPad da Máxima! 

Boas-novas

A rosácea é uma condição crónica que, como o próprio
nome indica, se traduz na vermelhidão do rosto (provocada
pela dilatação das veias mais finas à flor da pele),
chegando mesmo em alguns casos a provocar inchaço e
inflamação. Para combater este problema que se pode
tornar desconfortável, a Dermoteca desenvolveu um creme
com ação calmante, antioxidante e protetor. O DC
Hidratante Pele Reativa/Rosácea é uma emulsão fresca,
inspirada na casta de uvas Sauvignon Blanc, que ao
melhorar a microcirculação cutânea, diminui a vermelhidão.

Os dias cinzentos deixam poucas hipóteses para ganhar
alguma cor e, se excluirmos o poder mágico da maquilhagem,
a pele do rosto acaba por perder o seu brilho e luminosidade.
Para uma injeção de luz a curto e longo prazo, a linha Pure
White, da Eisenberg, promove uma tez mais radiante e
principalmente uniforme, graças ao extrato floral de Bellis
Perennis e ao uso da vitamina C estabilizada. Prepare o rosto
para um sono descansado com o creme de noite Soin
Nourissant Intégral, intensamente rico e calmante, e, de
manhã, experimente o sérum creme Correcteur Lumière, um
cuidado intensivo para combater as manchas localizadas.

Para a higiene diária do rosto, seja para remover a
maquilhagem ou simplesmente limpar as impurezas e o

excesso de oleosidade ao fim do dia, experimente adotar
um esfoliante mais suave e com agentes nutritivos. O

novo Simply Clean, da SkinCeuticals, é um gel de limpeza
refinado, com extratos de camomila e aloé para um efeito

apaziguador e uma remoção suave das impurezas. 

NOTÍ CI AS
//BELEZA

Prepare-se para receber a estação fria de braços abertos, dando as boas-vindas aos novos cuidados
de beleza que prometem melhorar a sua rotina. 

Ganhe um dos dez Fond
de Teint Accord Perfect
que temos para
oferecer. Saiba mais em
www.facebook.com/
maxima.revista



FONTE DE JUVENTUDE
A Imedeen chegou a Portugal com o

objetivo de melhorar a qualidade da pele

das mulheres a partir de dentro, graças aos

suplementos Time Perfection. Elaborados 

à base de ingredientes naturais anti-idade,

que atuam diretamente onde se inicia 

o processo de envelhecimento

cutâneo – a derme –, estas

cápsulas contam com 

um complexo marinho 

de proteínas de peixe 

e polissacaríd eos, vitamina C,

extrato d e tomate, entre outros,

que atuam em sinergia para

prolongar a juventude da pele. 

Dê vida ao seu cabelo experimentando looks dife-

rentes ao longo da semana! Para evitar perder tempo

desnecessário, e conseguir resultados profissionais,

não dispense a ajuda de alguns produtos de styling

essenciais para um penteado à prova de fogo.

CABELOS AO VENTO

Para aqueles dias em que a vontade de estilizar o

cabelo é pouca, aproveite para deixá-lo respirar, não

o apanhando, mas não se esqueça de nutri-lo para

estar no seu melhor. Recorra ao creme Elvive Total

Repair 5 Instant Miracle, da L’Oréal Paris: é o truque

que pode fazer a diferença. Graças à ação da pró-

-queratina, que repara as fibras e recupera a

resistência de um fio capilar novo, consegue

um cabelo cheio de vitalidade e estrutura. 

Nesta altura do ano, em que sair de casa com o ca-

belo molhado não é uma opção, seque o cabelo as

vezes que quiser basta aplicar o protetor de calor

em spray Diamante Força Extrema, da TRESemmé.

A sua fórmula, que contém um complexo ativado

pelo calor, promete deixar o cabelo leve e hidratado,

além de protegido, mesmo depois da secagem. 

Para domar os cabelos mais rebeldes, o Óleo

Seco de Argão Liso e Sedoso, da Pantene

Pro-V, é a escolha certa. Obtenha um visual

polido e sofisticado, beneficiando de todas

as vantagens de utilizar um óleo, sem que

o seu cabelo fique pesado ou oleoso. 

O PODER 
DO ÓLEO 
ELIXIR!
O verão é uma fonte de energia, mas pode ser um 

enorme desafi o para os cabelos. Esta é a altura 

certa para se render ao poder de alguns óleos 

poderosos que proporcionam vários benefícios 

ao cabelo! O Elixir pode ser utilizado de diversas 

formas sempre na busca de um cabelo mais se-

doso, hidratado, brilhante e saudável! No caso 

de um couro cabeludo muito seco, é possível di-

vidir o cabelo e distribuir uma gota de elixir risca 

a risca, massajar suavemente, deixar actuar 5 ou 

10 minutos e enxaguar antes de aplicar o cham-

pô. Se o cabelo estiver ressequido e sem vida, 

ainda antes do champô pode também distribuir 

uma quantidade generosa de produto ao longo 

dos fi os de cabelo, com um período de repouso 

de, aproximadamente, 10minutos. No momento 

de condicionar e tratar o cabelo, o elixir poderá 

continuar a ser um ótimo aliado se o juntarmos 

à mascara capilar. Basta juntar 2 ou 3 porções 

de elixir, misturar bem, e aplicar no cabelo. As-

sim, potenciamos a nutrição do cabelo desde 

o seu interior Depois do condicionador ou da 

máscara, com o cabelo húmido, a aplicação de 

umas gotas de elixir ajuda a diminuir o volume e 

reduzir o efeito frizz das pontas, hidratando-as. 

Após a secagem, aplicar 1 a 2 gotas de produto, 

ajuda a tornar o cabelo mais sedoso e brilhante. 

A nossa sugestão é o NOVO TRESemmé Oil Elixir, 

disponível para todos os tipos de cabelo ou, es-

pecifi camente, para cabelos pintados. As suas 

fórmulas combinam os óleos de Macadâmia e 

Babassu, ricos em Omega 7, lípidos e antioxi-

dantes, que deixam o seu cabelo mais nutrido, 

suave e muito brilhante!

João Borges & Nuno Loureiro

Hair Stylists TRESemmé
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Qualquer instante é bom para sorrir. Ser feliz. O verdadeiro poder reside aí: 
na possibilidade de parar, recomeçar e controlar a nossa própria vida.
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“O INSUCESSO É APENAS UMA 

DE NOVO COM MAIS INTELIGÊNCIA.” HENRY FORD

OPORTUNIDADE PARA RECOMEÇAR 
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tilizado como ferra-
menta de mapea-
mento do funcio na-
mento da persona-
lidade no modo de
pensar, sentir e agir,
o Eneagrama tem
origem na Grécia
An tiga, descreven -

do nove padrões de personalidade que se en-
contram interligados. Assenta portanto no
princípio de que o Ser Humano integra uma di-
mensão e essência grandiosas que não conse-
gue reconhecer, uma vez que os seus níveis de
consciência se encontram dominados pela pró-
pria personalidade. Trocando por miúdos: po-
demos julgar que nos conhecemos mas, na
verdade, nem todos sabemos porque agimos e
reagimos do modo que o fazemos. À medida
que nos apercebemos de quem somos e do por-
quê de sermos assim, tudo se torna mais fácil. 

QUEM SOU EU?

É ao identificar-se com um dos nove tipos de
personalidade definidos que cada indivíduo
toma contacto com o padrão geral do seu fun-
cionamento e passa a compreender melhor as

razões pelas quais vive e age de determinada
maneira. Permite-se, então, o acesso a um
mais profundo nível de consciência sobre si
mesmo. Consequentemente, dá-se uma mu-
dança comportamental. À medida que se pro-
gride na caminhada da descoberta do “eu”,
também a forma como a personalidade atua
sofre alterações, pacificando-se e potenciali-
zando-se. Quando compreendemos as razões
que se escondem por detrás de uma determi-
nada reação passamos a dominar algo que até
então nos estava vedado. Passamos a com-
preender-nos e aos outros, dando-se lugar à
pacificação e tranquilidade interiores.

AO CONHECER-ME 

COMANDO A MINHA VIDA

Considerado por muitos estudiosos como
motor de desenvolvimento da inteligência

emocional, este sistema é altamente preciso
nas descrições que faz sobre o modo como os
indivíduos pertencentes a cada tipo pensam,
sentem e agem, mas também levanta o véu
sobre as motivações ocultas para cada padrão,
oferecendo ainda atividades de desenvolvi-
mento objetivas que se realizam à medida das
necessidades de cada um dos nove tipos de
personalidade (ver caixa). Além de ajudar ao
desenvolvimento de um elevado nível de auto-
consciência e de autoaceitação, ajuda à respon-
sabilização pessoal pela aceitação do padrão
comportamental. Em vez de culparmos as
eventuais e diversas circunstâncias pela exis-
tência de problemas e dificuldades, passamos
a assumir a responsabilidade pela consequên-
cia dos nossos próprios atos, abrindo-se, então,
lugar ao crescimento e ao derrube de barreiras
que nos afastam dos nossos objetivos. 

COMPORTAMENTO

U
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MAPA
INTERIOR
Imagine que, de repente, tudo
lhe parece claro. Imagine que,
finalmente, percebe porque 
é que aquela oportunidade
profissional que tanto
esperava acaba por nunca
chegar. Imagine que entende
porque é que até hoje ainda
não encontrou “aquela
pessoa” com quem vai passar
o resto da sua vida… Será que
sabe assim tanto sobre si
mesma? Talvez seja a altura 
de descobrir o eneagrama. 
POR CARLA SANTOS VIEIRA
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José Manuel Vieira, consultor

de negócios e e x ecu tive coach,

recorre ao eneagrama como

ferramenta dos seus progra-

mas de coaching. Focado em

coaching empresarial, integra-

-o “como ferramenta de um pro-

cesso de autoconhecimento e transformação pes -

soal. Através do eneagrama, o coachee vê facilitado

o alcance de um conhecimento mais profundo

sobre si próprio. Quando recorremos ao enea-

grama, o coach aplica esta ferramenta realizando

um questionário (baterias de 20, 40 ou mais de 100

questões que são confirmadas várias vezes)”. De

acordo com as respostas e sua análise, fica deter-

minado o tipo de perfil do coachee. A partir deste

momento, passa-se a ter acesso a toda uma infor-

mação latente. Percebendo-se melhor, o coachee

adquire uma mais aprofundada noção dos seus po-

tenciais e das suas fragilidades. A partir deste mo-

mento estão reunidas as condições para que o

coach possa começar a orientá-lo no sentido de

trazer o seu potencial para uma realidade palpável.

“É um processo de tomada de consciência do po-

tencial e posteriormente de se passar à ação.” 

No executive coaching trabalha-se a liderança, a

comunicação e as relações interpessoais. Depende

sempre do enquadramento, mas a diferença entre

sermos um chefe a quem os funcionários reportam

bons resultados por receio ou obrigação e o chefe

que leva os funcionários a vestirem a camisola não

ultrapassa as oito a dez sessões de coaching com

eneagrama. “Muitas pessoas fazem-no não por ra-

zões profissionais mas por razões pessoais, por ra-

zões familiares ou até de saúde, para alcançar

outro nível de desenvolvimento pessoal.” 

Em Portugal, o coaching com eneagrama deu os

primeiros passos há cerca de sete anos. “Começou

a ser mais estudado a partir dos anos 60, tendo

sido utilizado como ferramenta de autoconheci-

mento no coaching desde os anos 80, principal-

mente por profissionais de renome internacional

nos EUA e no Brasil.” Mas o que ganha uma em-

presa ou uma pessoa com o coaching com enea-

grama? “Quanto mais aprofundado for o conhe -

cimento sobre si próprio, mais fácil será fazer uma

‘re-programação’ que esteja de acordo com os ob-

jetivos desejados. Ao nível empresarial consegue-

-se alcançar um nível de eficiência e de alcance de

resultados superiores, pois permite ao visado

consciencializar-se do seu potencial e, ao mesmo

tempo, começar a fazer tudo de um modo dife-

rente.” Ao nível pessoal acontece o mesmo: “Passa

a haver maior alinhamento entre o que se faz e o

próprio perfil, deixando de haver deslocação entre

ação e função.”

COACHING COM ENEAGRAMA

Não é aconselhável realizar-se o eneagrama antes da idade

adulta, altura em que a personalidade se encontra formalmente

definida, por volta dos 23, 24 anos, e há quem afirme que

realizar o eneagrama após os 50 anos servirá apenas como

ferramenta de autoconhecimento e não como desenvolvimento

pessoal, pois com o avançar da idade o indivíduo também se

torna menos permeável e menos disponível para a mudança.

Embora possa realizá-lo sozinho, preenchendo os testes de

despistagem, aconselha-se que o faça num curso devidamente

orientado ou com um especialista nesta matéria, de maneira 

a evitar más interpretações. O Centro Padre António Vieira

(CUPAV – www.cupav.pt) desenvolve cursos de iniciação, 

aos quais pode recorrer durante o ano letivo.

Cada um dos nove tipos de personalidade é apoiado

por outros dois (asas) e relaciona-se ainda com ou-

tros dois através de ligações diretas (setas). As de-

nominadas asas e setas têm influência em cada tipo

de personalidade e nas suas variações comporta-

mentais. E cada tipo de personalidade insere-se

num de três grupos (tríades) que exprimem um de-

terminado género ou centro de inteligência (centro

físico: tipos de personalidade 8, 9 e 1; intelectual:

tipos 5, 6 e 7; e emocional: 2, 3 e 4). Obviamente que

cada tipo de personalidade está mais diretamente

relacionado com outros e que com eles integra uma

série de características e de interações que são con-

sequentes na sua forma de agir. Parece complexo e

é-o, razão pela qual é sempre preferível que recorra

a um curso ou a um especialista se optar por fazer

o seu eneagrama.

TIPO 1  O perfeccionista e exigente. TIPO 2 O generoso
e orgulhoso. TIPO 3 O organizador e vaidoso. 
TIPO 4 O emocional e introvertido. TIPO 5 O
observador e estratega. TIPO 6 O cuidadoso e leal.
TIPO 7 O impulsivo e otimista. TIPO 8 O desafiador 
e autoritário.TIPO 9 O mediador e indolente

OS NOVE TIPOS DE PERSONALIDADE, ASAS, SETAS E TRÍADES

9
1

2

3

4

6

5

7

8

A VIDA ANTES E DEPOIS DO ENEAGRAMA
“É COMO UMA CHAVE QUE ABRE O NOSSO CORAÇÃO À ACEITAÇÃO PESSOAL
E DO OUTRO”
Formada em Economia, fez o seu eneagrama em finais de 2006 com o Padre Jesuíta Nuno Tovar

de Lemos e com a Irmã Escrava Maria Vaz Pinto. Durante um período da sua vida que define como

“de forte crescimento interior”, Susana Valongo viu surgir esta oportunidade que não deixou escapar.

“Sabia que se tratava de uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento e sobretudo de de-

senvolvimento pessoal. Confirmei que, de facto, se trata de um instrumento de conhecimento acerca

de nós e também dos outros, o que conduz a que tenhamos uma maior tolerância para connosco

próprios e também para com os outros.” O resultado é a grande transformação que as relações hu-

manas sofrem. Fazer o eneagrama “ajudou-me a melhorar as relações pessoais a todos os níveis:

familiar, amizades, profissionalmente e até com pessoas que nem conhecia. Ajudou-me sobretudo

a passar a encarar a vida de uma maneira menos binária, menos a preto e branco, e a perceber que

todos nós somos uma vasta panóplia de cinzentos. Compreendi que o mundo é todo um dégradé

de cinzas, o que torna a vida muito mais colorida! De início fiquei surpreendida, foi mesmo um cho-

que, sofri um forte abanão. Foi preciso tempo para digerir toda esta informação, para me aceitar

melhor, sem me desgostar comigo própria ao perceber que havia aspetos na minha maneira de ser

que me agradavam menos e que tinha de trabalhar”. Para Susana Valongo, o eneagrama é como

que “uma chave que abre o nosso coração à aceitação pessoal e do outro. Se aceitarmos melhor

as coisas, vivemos melhor e somos mais felizes. E é este o grande objetivo da vida, não é?”
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araswathi é nome de deusa
– a deusa protetora do co-
nhecimento, da aprendiza-
gem e da sabedoria. Sa ras-
 wati Jois Rangaswamy é
filha de um dos maiores no -
mes do yoga contemporâ-
neo, Sri K. Patthabi Jois, o
guru do Asthanga Yoga. Ela

é também a mãe do atual herdeiro na linhagem,
Sharath Jois. Começou a praticar em menina.
“Tinha cinco anos quando comecei a praticar.
Ainda não era yoga, era diversão. Só por volta
dos dez anos é que começamos a ter consciên-
cia da respiração, já se é mais maduro e já se
pode começar a praticar. Dez anos é uma boa
idade”, aconselha.
O nome não foi escolhido ao acaso. Saraswati
estava destinada ao ensino. Quando começou,
provocou uma revolução. Tornou-se a pri-

meira professora de yoga da cidade de Mysore,
Índia, país onde apenas uma outra professora,
Geeta Iyengar, também filha de um grande
guru recentemente falecido, Sri BKS Iyengar,
ensinava esta prática.
O yoga era naquela altura um exclusivo da so-
ciedade masculina, mas Saraswati, ar doce e
maternal, tornou a prática acessível a mulheres.
As primeiras aulas eram mistas, e isso valeu-
-lhe críticas da alta sociedade indiana e acusa-
ções de quebra da tradição de manter afasta-
dos homens e mulheres. “Até o meu pai não
gostou da mistura ao princípio”, conta-nos de
sorriso aberto. “Por que não?”, interroga. “Se
os homens ensinam mulheres, por que não hão
de as mulheres ensinar homens? Foi uma de-
cisão inteiramente minha”, conta, orgulhosa.
Há pessoas que nascem para reinventar a his-
tória. Saraswati já tinha provado que romper
barreiras era a sua especialidade quando se

tornou a primeira mulher a estudar sânscrito
na Universidade de Mysore. Nascida numa fa-
mília brâmane (a mais alta casta indiana), dava
o seu toque de menina forte e enfrentava co-
rajosamente uma família e uma cultura. Ainda
hoje, com 73 anos, se levanta todos os dias às
4 da manhã para dar aulas a centenas de alu-
nos que lhe chegam de todo o mundo, se-
guindo a tradição de seu pai. “O yoga é
universal, é para todos”, lembra logo no início
da entrevista, para que se perceba que a ideia
instalada de que é preciso um corpo flexível
não passa de um mito urbano. “Mas nem toda
a gente quer praticar”, diz a rir. “O yoga não é
para preguiçosos.” Esse é um ponto assente. 
Diz-me na entrevista: “A Filipa pratica yoga, tem
sorte, mas todos querem ter sorte, só que não
fazem por isso, dizem que não têm tempo, que
não é possível. É sempre possível. Quando se co-
meça o dia com uma prática, ficamos logo mais

ENTREVISTA

A DEUSA QUE
MUDOU O YOGA

S

Entrevistar mulheres
sorridentes que mudaram 
o curso das coisas é sempre
inspirador. Saraswati
Rangaswamy cresceu num
mundo predestinado para
os homens, mas deu-lhe a
volta, como só uma mulher
o sabe fazer. Hoje, o yoga,
como o conhecemos e
com salas cheias de corpos
femininos, deve-se 
a nomes como o seu. 
POR FILIPA VEIGA

//BEM-ESTAR

FO
TO

G
R

A
FI

A
: G

ET
TY

 IM
A

G
ES



W W W.MAXIMA.PT // 177

flexíveis, menos duros, e tudo vai ser mais fluente
e seguir na direção certa.” Sabe bem o que diz.
Refere o exemplo do pai, que, aos dez anos, saiu
de casa para aprender yoga sem informar a fa-
mília. Patthabi Jois foi um visionário desde muito
cedo. Queria aprender sânscrito e por isso esco-
lheu Mysore, a cidade dos palácios, onde o ma-
rajá impulsionava o ensino do yoga. Aí encontrou
o seu guru, Krisnamacharya, que lhe ensinou du-
rante 20 anos tudo o que tinha estudado.
Um dia recebeu um convite do marajá de Mysore
para dar aulas no palácio. Apesar disso, foram
anos difíceis porque eram poucos os interessa-
dos na prática. Quando finalmente os alunos co-
meçaram a chegar, a família passou a ser
convidada para fazer demonstrações de yoga por
toda a Índia. Numa dessas, um americano fez-
-lhe uma proposta: ser professor nos Estados
Unidos. E foi então que a família
Jois entrou para um estrelato que
nunca tinha imaginado. “Quise-
ram que o meu pai fosse aos Es-
tados Unidos, ele foi a Encinitas
com o meu irmão, que ficou lá
para sempre”, conta Saraswati. 
O número de praticantes de
yoga não parou de crescer e o
Ashtanga é hoje conhecido nos
cinco continentes. “É uma prá-
tica honesta, as pessoas vêm
praticar porque querem perce-
ber como funciona. E eu ensino
tal como o meu pai me ensinou”,
conta com carinho. “No meu coração, eu gosto
de ensinar yoga.”
E tem uma forma especial de passar esta prática
milenar. O facto de ser mulher, mãe e avó dá-lhe
uma perspetiva muito feminina. Acredita numa
prática igual para homens e mulheres, mas ad-
verte que “somos diferentes fisicamente, por-
tanto há que tomar em conta esta diferença”. 
Começa logo pelo ciclo lunar feminino. “As mu-
lheres têm os dias de lua todos os meses e a ca-
pacidade de engravidar e dar à luz. Por isso é
bom praticar, mas é também importante saber
descansar, especialmente se trabalham o dia
todo e ainda cuidam da casa e da família.” Saras-
wati recomenda repouso. “Na Índia, de acordo
com a tradição brâmane, as mulheres descan-
sam nesses dias, não cozinham nem entram na
cozinha, são outras que o fazem para elas.” 
Na gravidez também há que tomar cuidados es-
peciais. Nos primeiros três meses não se deve
praticar. “Cada mulher é diferente e cada gravi-
dez é diferente. É bom dar tempo à mulher para
descobrir como o seu corpo responde. E pode
também ser um período em que acontecem
abortos naturais, portanto, há que ter cautela.” 
Mas é bom praticar durante a gravidez. “Fica-
mos mais fortes e assim temos partos fáceis. A
respiração também é importante para o parto
e para o bebé, que recebe mais oxigénio. Tive

muitas alunas que praticaram grávidas e que
me contaram que o parto foi ótimo.”
Afinal, que prática é esta que, se praticada cor-
retamente, pode levar a uma grande transfor-
mação interior e exterior? “O yoga é uma prática
física e mental e os ‘asanas’, ou posturas, são
apenas parte de um todo. Yoga é limpeza mental,
tudo fica bom quando o praticamos, tudo fica
livre, tudo é possível, quem tem corpos rígidos
torna-se flexível e com boa prática podemos
controlar o corpo.” E também a nossa mente. 

UMA HISTÓRIA PORTUGUESA
Isa Guitana Wong é hoje em Portugal – e no
estrangeiro – um dos nomes reconhecidos no
yogi world. A Casa Vinyasa, que fundou há
mais de dez anos e onde dá aulas diariamente,
partilha o ensinamento do Ashtanga Yoga, de

comida saudável, de relaxamento, de medita-
ção. É um espaço com uma energia curativa
que se sente assim que se entra. 
A Isa conhece de perto a família Jois. Praticou
com Patthabi Jois, pai de Saraswati, foi ajus-
tada por Saraswati e tem Sharath Jois, filho de
Saraswati, como o seu atual guru. Toda a sua
vida está intimamente ligada a esta linhagem.
Começou logo quando concebeu o primeiro
filho. “Há 11 anos estava em Mysore, na Índia,
quando ao fazer amor percebi que tinha engra-
vidado. Senti uma espécie de luz descer em
mim, foi um acontecimento fortemente espi-
ritual, que consigo reviver ao mínimo detalhe.”
São histórias destas que acontecem quando
se vive uma prática regular de yoga. O lado es-
piritual e a voz interior, que todos temos, pas-
sam a ser dominantes. E ultrapassam as
ciências mais exatas. “Fiz dois testes que
deram negativo, mas eu sabia que estava à es-

pera de bebé”, conta, com um brilho no olhar.
Tomou as precauções necessárias. “Foi uma
gravidez santa, mas a minha prática deixou de
fazer sentido nos primeiros três meses. Só o
simples facto de estar de cabeça para baixo,
em Adho Mukha, me fazia sentir estranha na
zona abdominal inferior, assim como a exten-
são oposta, em Urdhva Mukha, que parecia
um estiramento excessivo do umbigo à zona
púbica.” Momento mágico e de descoberta
para Isa. “Aprendi que o corpo pode ser usado

como um instrumento de transformação, li-
gando o coração à mente e ao espírito.” Mas
também muito físico. “Lembro-me de que de-
pois de terminar a minha prática já não conse-
guia entregar-me a um relaxamento profundo.
Sentia, quando me deitava, que o bebé entrava
numa atividade incrível. Creio que estava su-
perenergético e cheio de vida.”
A segunda gravidez veio dez anos depois.
Desta vez, o corpo disse-lhe para parar. “Uma
grande aprendizagem, talvez uma das maiores
da minha vida. Sou uma pessoa dinâmica,
ativa e empreendedora. Não foi fácil, mas de-
senvolveu em mim a capacidade de desapego,
de entrega e de confiança”, conta a professora.
Muito se ganha com uma prática regular.
Acima de tudo, “com o yoga aprendemos a mi-
nimizar a perda energética e como reter ener-
gia durante mais tempo. Daí os yogis viverem
mais e com uma aparência mais jovem”.  

BENEFÍCIOS DE UMA PRÁTICA
REGULAR PARA AS MULHERES
> É eficiente no combate à dor crónica.

> Nos períodos menstruais promove

elasticidade e tonificação do útero 

e alivia a congestão do sangue.

> Ajuda a minimizar a tensão e o mau

humor que antecedem a chegada 

do período menstrual.

> Aumenta a resistência e a confiança

durante o trabalho de parto.

> Ajuda uma adolescente a descobrir o 

seu corpo com respeito, amor e aceitação 

no meio do turbilhão de transformações.

> Ajuda a jovem estudante e/ou

trabalhadora a reservar um momento 

no seu dia para estar em sintonia com

as suas necessidades.

> Para a mulher mais madura oferece maior

flexibilidade nas articulações, força e

alongamento dos músculos e ajuda a gerir

todo o processo e sintomas da menopausa.

> Estimula o enfoque em si própria e reduz

as tensões exteriores.

> Promove um estilo de vida mais saudável.

> Acalma a mente e descontrai o corpo,

ajuda a regularizar o sistema hormonal 

e a eliminar toxinas.

Isa Guitana
Wong com
Sharath Jois: 
o filho de
Saraswati é o
seu guru. Em
baixo, Filipa
Veiga no final 
da entrevista a
Sa raswati Jois
Rangaswamy.
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Sophia tem sete
anos e adora tudo o
que é insetos, sabe
como eles vivem, de
que se alimentam e
como devem ser
cuidados. Na mes-
ma turma, segundo
ano da primária, es-

tá a Carlota, que é uma entusiasta de raw food
do Living Food Lab, um restaurante de comida
viva à entrada da Green School. A Johanna, de
cinco anos, gosta especialmente das aulas de
yoga e do magic cristal. Um cristal gigante, que
o fundador, John Hardy, ali plantou, como sím-
bolo de que tudo o que viesse a ser construído
naquele lugar deveria respirar a energia especial
e inspiradora de um cristal.
Quis o universo que estas três crianças por-
tuguesas se encontrassem na mesma escola,

em Bali, a partilhar um ambiente conscien-
te, ecológico e espiritual. Estas meninas ain-
da não sabem a sorte que têm, mas esta vi-
vência única vai, para sempre, moldar-lhes
o ser. “O que é muito especial aqui é a co-
munidade de gente consciente e com co-
nhecimento de práticas de wellbeing, de psi-
cologia, de comida saudável, de yoga e de
meditação já na segunda ou terceira gera-
ção”, explica Rita Teixeira Bastos, mãe de
Sophia, uma das três mães portuguesas da
Green School. Vive no paraíso tropical há
mais de três anos, com os três filhos e o ma-
rido, e é provável que por aqui fique mais
algum tempo. Rita tem uma marca de malas
únicas e high end, a ofantique, que vende
para todo o mundo, em especial para os
Estados Unidos. A marca é toda produzida
em Bali, e a escola é a outra razão forte que
a prende à ilha dos deuses.

A EDUCAÇÃO NA GREEN SCHOOL (GS)é pensada para
a criança ser completa. Não há casos de hi-
peratividade, nem défices de atenção, porque
a criança, além de aprender, pode pular, saltar,
brincar, tomar banhos de lama. “Os professo-
res são conectados, têm um grau de consciên-
cia muito avançado, estão preocupados com
a ecologia e a espiritualidade”, explica Rita.
E as crianças são ensinadas neste contexto.
“Logo de manhã estimulam-nas no morning
cycle. Os educadores são muito conscientes
dos processos de aprendizagem e da capaci-
dade cognitiva de cada idade, educam as
crianças para saberem resolver problemas.”
Na Green School, o objetivo é simples. “Criar
seres felizes através de uma child centered
education, o que chamam de uma educação
holística”, conta esta mãe.
Chris Thompson é o Director of Deve lop -
ment da Green School. O cargo já seria es-

CRIANÇAS
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A ESCOLA MAIS VERDE   D

Foi galardoada, em 2012,
como The Greenest School
on Hearth. Um sucesso para 
a Green School, a escola que
é também uma experiência 
de vida e de crescimento.
Aqui constroem-se seres 
que saibam usar o coração 
e educam-se soluções para 
o planeta. Uma escola para 
as crianças e para os pais
também. POR FILIPA VEIGA

Vista aérea da escola

Zona de recreio

O “coração” da escola

As preocupações ecológicas
espalham-se por toda a parte.
Na imagem, os painéis 
solares da escola.
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tranho numa escola convencional, mas nesta,
seguir a corrente da consciência é uma ques-
tão sempre presente. “Na Califórnia, chama-
mos holístico ao facto de sermos compreen-
sivos e abraçarmos árvores”, ironiza. “Isto é
lindo, mas holístico não significa isso.
Holístico significa que, enquanto seres, te-
mos diferentes aspetos: uma componente es-
piritual, uma emocional, uma cinestética e
uma intelectual. Tudo isto é conhecido no
mundo inteiro, mas a maioria dos currículos
atuais tem apenas em conta a capacidade in-
telectual!” Chris explica com um exemplo.
“Quando um professor faz uma pergunta e
há um aluno que sabe a resposta, estamos a
ativar o lado intelectual, mostrando que
quem sabe a resposta é bom. Mudamos do
coração para a cabeça. Isto é ciência e bio-
logia, provado por inúmeros estudos.” O que
fazer então? “Temos de ser capazes de não

ignorar o lado espiritual, a voz que está den-
tro da criança”, desafia.

FRANCIS MOLLET É FILHO DE PAI INGLÊS E MÃE POR-

TUGUESA e sempre estudou em colégios ingle-
ses. Educado num meio internacional e aberto,
sempre teve uma maneira muito própria de
ver as coisas. Dava aulas na American School,
no Linhó. Mas “queria ter uma experiência as-
sim, de viver outras culturas. Aproveitámos a
situação de a Mariana, minha mulher, ter fi-
cado sem trabalho e viemos”. Tirou uma licen-
ça sem vencimento e off we go. “Vim à Green
School em fevereiro deste ano para uma en-
trevista e disseram-me que fazia falta alguém
para ensinar línguas, mas não havia budget.
Insisti, insisti, insisti.” Três vezes recusaram e
três vezes voltou ao ataque. “Vim como volun-
tário dar duas aulas por semana.” Mas a sorte
protege os audazes. “Uma professora teve de

sair, abriu uma vaga e perguntaram-me se que-
ria dar aulas ao quarto ano e eu disse que sim,
claro! Estou a adorar!”, conta, radiante. Porque
quem é professor por amor à profissão, aqui
sente-se em casa. “Hoje comecei a aula com
uma música e eles adoraram. A GS deixa-te
ser criativo, eu ensino matemática a brincar e
a experimentar. Incentiva-se esse lado.”
Quando se entra na escola, percebe-se logo
que é um espaço diferente. O centro da escola
é um edifício majestoso, que se chama, como
não poderia deixar de ser, the heart of the
school. Para os alunos, é um mundo encanta-
do, para os adultos, a escola que não tiveram. 
A Green School foi construída em bambu,
material sustentável, e num estilo arquitetó-
nico que questiona qualquer arquiteto de
Nova Iorque. Não há cimento, tudo é gracio-
so e ecológico, pensado para um planeta me-
lhor. As aulas são abertas, há crianças sorri-
dentes de 40 países diferentes. A escola
abriu há seis anos e já não consegue atender
aos pedidos de pais que querem oferecer
uma experiência Green School aos filhos. A
escola está no centro da atenção mundial e
recebe visitas de personalidades como Jane
Goodall, Vandana Shiva, Ban Ki-moon. 
“Já percebemos que a escola não é uma fá-
brica de criar funcionários, médicos ou ad-
vogados, isso acabou”, constata Francis.
“Viver já não é ter uma casa bonita e um bom
salário ao fim do mês e ignorar o que está ao
lado.” A comprovar estas suas palavras, o
mundo fervilhou de manifestações, em se-
tembro último, com exigências de cidadãos
conscientes. Não há planeta B.
A Green School está nesta frequência.
“Focamos os grandes tópicos, a tolerância
religiosa, a segurança alimentar, a água, a
desflorestação, a energia”, orgulha-se Chris
Thompson. Na escola cultiva-se segundo os
princípios de permacultura e caminha-se pa-
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ra se obter dois terços de energia produzida
internamente. A comida é orgânica e cozi-
nhada de forma natural, porque o que as
crianças ingerem é sempre assunto top. O
restaurante, com capacidade para os 400
alunos, usa produtos biológicos e métodos
tradicionais de cozinha. Há também um es-
paço de raw food (comida viva). Não se pode
levar bolos com açúcar para as festas de ani-
versário, recomenda-se produtos sem glúten. 
Carol da Riva soube que estava grávida numa
das muitas viagens que fazia. A filha iria nas-
cer em pleno inverno europeu (vivia então
em Portugal) e por isso decidiu que era tem-
po de mudar de país. A pequena Luísa esco-
lheu Bali para nascer. Ela, fotógrafa, o mari-
do, jornalista, ambos de São Paulo, decidiram
que era nesta ilha que iriam ficar quando co-
nheceram a Green School. 

O TIAGO ESTAVA NA PRIMÁRIA PORTUGUESA, gosta-
vam da professora, mas as dúvidas surgiram
quando começou a ter mudanças de com-
portamento. “Dizia que gostava de desenhar,
que queria ser artista, mas de repente queria
comprar tudo igual aos outros meninos, os
jogos, etc. A comunidade aceitava o consumo
e nós não queríamos isso”, explica Carol.
“Quando conhecemos esta escola ficámos
inspirados. Hoje ele não pede brinquedos.
Está superfeliz na praia a fazer surf, a jogar
à bola, gosta do iPad, mas não pede para
comprar nada”, conta, aliviada. 
O Tiago gosta de comer nos intervalos o “cho-
colatinho raw com menta”, confessa com um

sorriso. “Sem açúcar.” O que mais o encanta é
“não ter paredes, a minha escola é aberta”, diz
com os uns olhos verdes muito luminosos.
Abertura é palavra que assente na Green
Schhool. Os pais são constantemente incen-
tivados a participar, a trazer ideias, a colaborar.
Entram na escola todos os dias, conversam,
discutem, trabalham, longe daquela ideia de
pais fora do campus escolar. “Aprendi muito
aqui como mãe e como ser humano. Reaprendi
a educar os meus filhos, mudei a relação com
o Tiago, na minha casa havia castigos e já não
faço assim por causa da Green School.” 
Então, para quem não pode vir até tão longe,
o que sugere a Green School? Chris Thompson
toca no ponto-chave. “Primeiro, mudar o pilar
da educação, concentrá-lo na criança. Mais do
que dar notas ou mandar trabalhos de casa pa-
ra fazer.” No segundo ano da primária, Carlota
e Sophia são incentivadas a ler 15 minutos to-
dos os dias. Os trabalhos de casa são opcionais,
é a criança que decide. “Acho ótimo”, diz Rita
Teixeira Bastos. “É na escola que devem estu-
dar, quando saem fazem outras coisas.”
Vimos quase todos de um sistema em que “se
processam crianças”, como diz Chris. “Os alu-
nos têm classificações de A, B e C. Os que têm
A são os bons meninos, os B não são tão bons
e os outros nem interessam. Os que têm A vão
para as boas faculdades e fazemos uma grande
festa. Os outros, não há história para contar.
É imoral e não ético”, argumenta. “O sistema
nem os suporta. Nós sabemos que os nossos
filhos não vão ser felizes desta maneira. E que
terão de fazer algo que não querem durante

um quarto das suas vidas! Por que não per-
guntar-lhes o que os inspira? Não lhes digam
que têm de ser advogados, médicos, banquei-
ros”, recomenda. Rita Teixeira Bastos, criativa
e talentosa, é um claro exemplo. “Se eu tivesse
andado numa GS, tinha descoberto mais cedo
as minhas aptidões. Como andei numa onde
só se podia ser economista ou advogado, nun-
ca me senti bem”, confessa honestamente. 

PODEMOS FAZER A MUDANÇA ACONTECER. “Reco -
men do que se tem questões, então entre e fale
com a administração da escola, com os pro-
fessores e exponha os seus argumentos.
Confronte com informação”, incentiva o dire-
tor. “Há estudos que comprovam que excessivo
trabalho de casa não é bom e que todo este
sistema de testes está ultrapassado. Garanto
que a maioria dos professores vai ouvir e ten-
tar incorporar no sistema da escola. Caso con-
trário, por que não montar uma rede de escola
doméstica?”, sugere.
Existe vontade de mudar, mas falta ainda co-
ragem. “A maioria das pessoas não muda por
medo. Temos de ser pais seguros de que os
nossos filhos vão ter sucesso academicamen-
te. E eles vão mesmo!”, encoraja Chris. E
lembra que o que se passa em casa é mais
importante. “Fala com os seus miúdos ou es-
tá no computador? Brinca, lê livros com eles?
Daqui a nada eles crescem, viva-os agora!
Ame-os genuinamente. Não entre na ambi-
ção de pôr os seus filhos em Harvard ou
Cambridge, vai perder.” 
Francis Mollet já não volta atrás. “Quando
se vê o outro lado, não podemos fingir que
nada aconteceu. Sei que vai ser difícil voltar,
mas vou voltar e abrir uma Brown School,
no Alentejo, onde é a quinta do meu pai.”
Rita Teixeira Bastos desafia. “Não queiram
adotar o sistema, sejam o sistema.” A Green
School é isso. “Um bom conselho para os
pais? Meditar.” 
Carol da Riva vai levar para o Brasil o sonho
de abrir um retreat center, educar com co-
mida saudável e yoga. “Nesta escola busca-
mos o caminho do coração e isso ficou gra-
vado em mim.” 

OS 5 PILARES DA GREEN SCHOOL
> CURRÍCULO REVOLUCIONÁRIO Baseado em temáticas diversas e em ensino
experimental, em conjugação com os programas escolares tradicionais.

> AMBIENTE DE EXCELÊNCIA Coração e espírito em contexto inspirador e conectado
com a natureza.

> CONSTRUÇÃ O DE UMA COMUNIDADE GREEN SCHOOL Valores partilhados pela
comunidade de pais, educadores e alunos. 

> UM MODELO SUSTENTÁVEL Sem fins lucrativos, os ganhos revertem a favor 
do crescimento da escola. O modelo assenta em princípios empreendedores 
e empresariais de caráter social.

> UM MODELO VISIONÁRIO DE CRESCIMENTO E PARTILHA A GS quer partilhar o programa
e ensino da escola com o mundo. A GS quer ser um símbolo do que é possível 
mudar na educação e no sistema, que, atualmente centrado no assunto, deverá 
passar a estar centrado no estudante. greenschool.org

Trabalhos manuais
com bambú

Vista interior e exterior
(em baixo) de uma 
sala de aula
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BEM-ESTAR//
SHOPPING

O objetivo é o mesmo de sempre: incentivar e apelar 
à aprendizagem, seja qual for o método ou local 
de ensino, rumo a um futuro risonho e bem-sucedido.

AO AR LIVRE

Calças em
poliéster,

€32,99,
Mayoral

Cadeira em
polietileno,
€59,99 
Ikea

Camisola em acrílico,
€29,99, Mayoral

Camisa 
em viscose,
€22,99,
Mayoral

Banco 
em tecido,
€638,37,
Mambo

Cavalete 
em madeira
com quadro
em ardósia,
€19,99, Ikea

Camisola
em malha,
€40,90,
Chicco

Tenda em
algodão, 
Land of Nod 
(preço sob
consulta)

Livro A Maior
Flor do Mundo,

de José
Saramago,

€13,30, Porto
Editora

Gorro em
acrílico, €18,
Animal, em
www.alexand-
alexa.com

Relógio 
em silicone,
€55, Swatch

Galochas 
em borracha,
€43,90,
Chicco

Cadeira em
pele, €805,
BoConcept

Casaco 
em acrílico,
€31,99,
Mayoral

Mochila
em nylon,

€33,85,
Tuc Tuc

Sapatos em pele, €75, Pepe Jeans

Triciclo 
em madeira, €93, 
Vilac, em www.alexandalexa.com

Pinos em
madeira,
€14 (cada),
Hay 
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SUPLEMENTOS
//BEM-ESTAR

s suplementos - que
podem ser encontra-
dos em farmácias -
têm como principal
função fornecer nu-
tri entes que possam
não estar a ser con-
sumidos em quanti-
dade suficiente para

satisfazer as necessidades do organismo. 
Combustível para organismo, a coenzima Q10 é
uma substância idêntica às vitaminas, ideal para

tomar como suplemento diário para estimular
níveis altos de energia. Na prática, o Q10 funciona
como alimento para as células, ajudando-as a
transformar os alimentos ingeridos pelo orga-
nismo em energia (metabolismo energético).
Como um efeito em cadeia, a energia acrescida
contribui para muitos outros benefícios: a pele
fica mais saudável, firme e elástica, as células con-
seguem combater com mais eficácia ameaças co-
mo os radicais livres e a atividade cerebral au-
menta (as células do cérebro necessitam de muita
energia para terem um bom funcionamento).  

O
Uma rotina acelerada e fins 

de semana de convívio só
podem ter um resultado:

cansaço físico e psicológico
acumulado. Desvendamos 

o melhor aliado para aquelas
alturas em que não há 

tempo a perder, nem muito
menos para descansar. 

Energia concentrada

CURIOSIDADES 
> O Q10 está presente na carne

(principalmente de vaca e de porco), 

na soja, na sardinha, nos brócolos, etc.

> O seu organismo (o fígado) produz

coenzima Q10. Esta produção endógena

começa a diminuir aos 20 anos.

> As células que mais dependem do Q10

encontram-se no coração, no céreb ro,

no fígado, nos rins e no sistema

músculo-esquelético.

> Tomar Q10 não tem efeitos secundários.

> As pessoas que tomam medicação

para o colesterol têm mais necessidade

de Q10.

> A ciência constatou que o Q10 tem 

um efeito positivo na insuficiência

cardíaca, na infertilidade masculina 

e em determinadas doenças

neurodegenerativas, como seja 

a doença de Parkinson ou a doença

de Huntington. 
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o nosso acessório de
beleza mais importante
e influencia a nossa au-
toavaliação e a perce-
ção que os outros têm
de nós. Referimo-nos
aos cabelos, um cartão
de visita pessoal e in-
transmissível, mas ex-

tremamente versátil. E tê-lo no seu melhor é
possível, apesar de parecer difícil quando nos de-
paramos com condições desconfortáveis como o
prurido no couro cabeludo, a escamação ou
ainda a alopécia e o enfraquecimento. São pro-
blemas comuns, mas que interferem no nosso
bem-estar e até com a autoestima. Ao entrar no
outono, época em que o cabelo sofre mais, é es-
sencial pensarmos em questões que ultrapassam
a linha da estética e passam pela saúde.

//BEM-ESTAR
CABELOS

É

COROAÇÃO
GLORIOSA
Cuidar dos cabelos não se resume a uma questão
de estética ou mesmo à utilização dos melhores
produtos. Saiba como e o que fazer para ter uma
cabeleira forte e saudável. POR CAROLINA SILVA

Não se vê, logo é esquecido. Errado! Um couro ca-

beludo saudável origina fios bonitos, por isso é cru-

cial que cuide bem dele.

>SE O SENTE SECO Ou seja, se tem uma sensação de

repuxar ou comichão quando a humidade au-

menta, é sinal que precisa de nutrir o couro cabe-

ludo. Utilizar os produtos errados, colorações e

styling excessivos, bem como o ar condicionado e

o calor são algumas das causas mais frequentes,

mas a solução não é complicada. Encontrará nos

seus ingredientes de uso culinário bons hidratantes

capilares como é o caso do vinagre de cidra, óleo

de coco, azeite e mel. Pode também recorrer a um

bom óleo capilar, deixando-o atuar como máscara

durante a noite.

> SE O SENTE OLEOSO Isto acontece quando as glân-

dulas sebáceas produzem uma quantidade de oleo-

sidade maior do que a necessária, um problema que

pode piorar com alterações hormonais ou stress.

Além de poder provocar caspa, pode também agra-

var a queda. Procure manter o cabelo solto e evite

passar as mãos demasiadas vezes pelo cabelo e

use champôs adstringentes de pH neutro. 

> SE TEM CASPA Apesar de não ser uma condição

grave ou contagiosa, a caspa pode ser embaraçosa

e difícil de tratar, apesar de relativamente fácil de

controlar com o uso dos produtos adequados.

Condições de pele como eczema, dermatite de

contacto ou psoríase podem ser causas possíveis,

mas é frequente que o couro cabeludo muito seco

ou oleoso sejam os responsáveis por esta escama-

ção. É essencial saber primeiro qual é o caso para

escolher o champô adequado. 

> SE TEM SENSIBILIDADE Repuxar, raízes doridas, pru-

rido são sinónimos de sensibilidade que pode ser

causada por um desequilíbrio na produção de sebo.

A poluição e o stress, responsáveis pelos radicais

livres, que modificam a estrutura do couro cabeludo

e alteram o bolbo piloso, podem provocar sensibili-

dade, mas a responsabilidade também poderá ser

atribuída a carências alimentares, champôs muito

agressivos, brushings sucessivos, uso prolongado

de capacetes, etc. Para restabelecer o equilíbrio fi-

siológico, o primeiro gesto é a utilização de cham-

pôs suaves adaptados ao couro cabeludo sensível.

COMECE PELA BASE

GUIA RÁPIDO PARA UM CABELO SAUDÁVEL
> Lave-o apenas quando sentir necessidade.
> Aplique champô duas vezes se sentir o cabelo sujo.
> Escolha uma temperatura de água morna.
> Termine com água fria para eliminar o frizz.
> Enxague bem antes de secar o cabelo.
> Ofereça-se uma massagem (ajuda a estimular o couro cabeludo).
> Escolha produtos adequados e suaves.
> Deixe o seu cabelo respirar.
> Faça um tratamento no cabeleireiro esporadicamente.
> Aplique máscara, uma a duas vezes por semana…

… e condicionador, mas apenas nas pontas.
> Relaxe! O stress é o inimigo número um do seu cabelo.

Bain Esfoliante
Purificante,

para cabelos
oleosos com

caspa, €19,60,
Kérastase

Champô redensificador
Dercos Neogenic, €13, Vichy

Kerium champô
anticaspa seca,
La Roche-Posay

Huile
Suprême
para
cabelos
secos,
espessos
e rebeldes,
€28, Phyto

Champô
Densidade,

€13,
Bioseivas



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRINT_BELLADY_MAXIMA_230x297_PT.pdf   1   30/04/14   15:37



186 // NOVEMBRO 2014

O Dr. Bruno A. Bernard, espe-
cialista L’Oréal em biologia
capilar, esclarece algumas
questões sobre a saúde dos
cabelos.

Como é que funciona o ciclo
capilar? O folículo capilar é o

órgão que tem a cargo a produção da fibra. Tem
um comportamento peculiar, o que o torna único
no corpo humano. De facto, transita ciclicamente
de uma fase ativa (anagénese que dura uma
média de três anos) para uma fase adormecida
(telogénese que dura cerca de três meses), du-
rante as quais há uma fase de rápida degradação
(catagénese que dura três semanas). A fibra ca-
pilar cai naturalmente durante a fase da telogé-
nese (100 cabelos por dia), deixando para trás um
folículo vazio. Depois de um período de transição
que pode durar até 12 meses, o folículo é regene-
rado através das células estaminais, ao longo de
uma fase de regeneração – a neogénese. E a pro-
dução de fibra recomeça. 
O que podemos entender por cabelo saudável?
Um cabelo saudável cresce 0,3 mm por dia, tem
um diâmetro superior a 0,017 mm e uma cutícula
intacta. O rácio de folículos ativos/adormecidos
é de cerca de 85/15. 
Que situações podem desencadear a falta de saúde
capilar? O enfraquecimento do cabelo e a sua
queda devem-se a um número de diferentes causas
e fatores de stress. Dieta, estilo de vida, fumar, po-
luição, entre outras, afetam a biologia capilar como
um todo. 
O que podemos fazer para melhorar a qualidade
do cabelo? Há duas abordagens complementares
para melhorar a qualidade capilar: tratar a fibra já
produzida e apostar na produção e renovação das
novas fibras. 
É mito ou verdade que o stylin g pode danificar o
cabelo? Repetido diariamente, secar e alisar o ca-
belo pode danificá-lo. Mas o ideal é falar com um
profissional da L’Oréal Professionnel para ajudar
a definir os melhores protocolos de styling, de
acordo com a fibra capilar.
Como é que podemos identificar que a queda ou
a densidade estão fora do normal? Basicamente,
quando começamos a sentir um volume capilar
menor.
Porque é que a maioria dos programas capilares de-
mora cerca de três meses a revelar os resultados?
Há resultados que são imediatos. Por exemplo, o
Serum Serioxyl Thicker Hair densifica instantanea-
mente a fibra capilar, tendo um efeito cumulativo
graças ao Intra-Cylane. Por outro lado, o cresci-
mento do cabelo é um processo lento, a duração
das diferentes fases varia muito e os folículos são
assíncronos.

Pode demorar algum tempo, mas ingerir os alimen-

tos certos e não fazer dietas radicais pode influen-

ciar positivamente a saúde capilar. Alguns nutrientes

ajudam a fortificar o folículo capilar e, consequente-

mente, o escalpe e o cabelo. Mas não é apenas por

aqui: os hábitos de vida menos saudáveis como

fumar, stress, falta de sono ou balanços hormonais

também podem prejudicar o aspeto do cabelo. De

qualquer maneira, há uma margem de manobra, por

isso não esqueça estes alimentos:

> ÁCIDOS GORDOS Fazem maravilhas como o ómega

3, estimulando o crescimento do cabelo, a hidratação

natural e o escalpe. Pode apostar nas sardinhas, truta,

abacate, salmão, sementes de abóbora e nozes.

> PROTEÍNA As proteínas ricas em ferro ajudam a

fortalecer a queratina (camada exterior do fio de

cabelo). Alimentos como carnes magras, clara de

ovo, espinafres e soja são recomendados. 

> VITAMINA C Promove o colagénio que mantém os

vasos sanguíneos do escalpe saudáveis. A laranja,

morangos e iogurte de soja são alguns dos alimen-

tos ricos em vitamina C.

> SÍLICA Encontra-se no arroz, pepinos, espargos e

couve e promove o crescimento dos cabelos e das

unhas.

TRATE-O DESDE O INTERIOR
Sabia que entre os 120 mil cabelos que, em média, constituem o nosso ca-

belo, 80% estão em crescimento, 20% pararam de crescer e irão cair pro-

gressivamente? Isso implica que, durante um ano, pode perder até 35 mil

cabelos. Diane Baras, diretora de Comunicação Científica dos Laboratórios

Innéov, admite que “apesar de ser normal perder cabelo, as agressões in-

ternas e externas podem fragilizar o bolbo e a

queda pode tornar-se excessiva”. Um suple-

mento composto por vitamina D, ácidos gor-

dos essenciais, ómega 3 e zinco, como Innéov

Densiology, atua no interior do bolbo para fa-

vorecer a ancoragem e o crescimento capilar,

proporcionando mais volume e espessura. 

ALIMENTE O CABELO

DISCURSO DIRETO

Serioxyl 
sérum, €45,15
cada, L’Oréal
Professionnel

Liquid Hair
para fortalecer
e reparar 
o cabelo
danificado,
€51,65, System
Professional

A ESCOVA IDEAL
Sim, a escova que utiliza faz toda a diferença
na saúde dos cabelos. Com uma forma
côncava e dentes flexíveis, a Tangle Teezer
permite pentear – e desembaraçar – 
os cabelos mais finos e mais longos, sem
magoar ou puxar e partir. Disponível em 
três modelos diferentes, foi eleita por
celebridades como Emma Watson.

Sérum
fortificante
antiqueda,
€36,29,
Klorane

Escova antiquebra,
€14,90, Tangle Teezer

Triphasic+, soro
regenerador antiqueda,
€67,66, René Furterer

Densiology,
€29,75, Innéov
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//OUTUBRO
ENTREVISTA

alvez por ser viúvo,
Goethe não tinha dú-
vidas sobre as virtu-
des do casamento. E
quem diz casamento
diz união de facto
que os tempos são
hoje bem diferentes
do início do século

XIX. “É melhor estar triste com amor do que
alegre sem ele”, escreveu o poeta e pensador
alemão, autor do célebre Fausto. Dois sécu-

los depois, será que ainda é assim? Que sem
um parceiro a pessoa vive pela metade? Que
ter uma profissão empolgante, um batalhão
de amigos e dinheiro para torrar nos melho-
res restaurantes do globo não chega para ser
feliz? Especialmente (e aqui vem a parte que
preferia não escrever, mas vou ter de fazê-
-lo porque parece que as mulheres conti-
nuam a ser mais românticas do que os ho-
mens) se a pessoa for do sexo feminino?  
Oxalá que não. Porque isso quer dizer que
anda aí muita gente incompleta. E infeliz.

RELACIONAMENTOS
//BEM-ESTAR

Q UEM Q UER FICAR 

T
SOLTEIRA?

Boas razões para
continuar à espera 
do príncipe encantado
(e já agora sente-se
para não se cansar…).
POR DULCE GARCIA

DECIDI CASAR COMIGO
Grace Gelder, uma britânica de 31 anos, 

que há seis anos vinha acumulando

namoros falhados, decidiu simular um

casamento consigo própria. A mulher

comprou um vestido de noiva e um anel e

reuniu os amigos num parque público onde

foi celebrada a ‘cerimónia’. Grace diz ter-se

inspirado na letra de uma canção da

islandesa Björk, que descreve uma rapariga

que casa consigo própria. No final, a noiva

utilizou um espelho para beijar… a noiva (ou

seja, ela própria) e mostrou a sua felicidade

com o momento, contando aos jornalistas

que um seu amigo de 50 anos

confidenciou-lhe que foi um dos melhores

casamentos a que assistiu na vida.

Quase um milhão e meio de pessoas entre os
20 e os 50 anos vivem sozinhas em Portugal,
número que triplicou desde 1960 e que au-
mentou 37,3% nos últimos dez anos – hoje,
os solitários ocupam 21% dos lares portu-
gueses. Podia ser pior, claro: nos EUA, um
em cada sete americanos adultos vive sozi-
nho, no Japão 30% das casas só têm um mo-
rador e na Suécia, Noruega, Finlândia e
Dinamarca esse valor atinge os 40 a 45% da
população. 
Descontando a velha história de que existem
mais homens do que mulheres em todo o glo-
bo – e aí a lei da oferta teria sempre vanta-
gem sobre a procura –, por que raio tantas
raparigas bonitas, inteligentes e interessan-
tes desesperam por companhia? Será praga
ou herança genética? Maldição ou epidemia?
Ou simples consequência de um complexo
de Branca de Neve à espera do príncipe? 
Observe bem as amigas, primas ou colegas
de trabalho que não arranjam um namorado.
Não porque sejam amantes da rotatividade
mas porque: a) têm azar; b) são exigentes; c)
são céticas, d)… Não vale a pena continuar
com esta lista porque seria interminável. Sim,
elas têm sempre uma justificação para per-
manecer sozinhas. Mas será que é credível?
É suposto os adultos arcarem com as conse-
quências das suas escolhas, certo? Pois, talvez
o problema comece aí mesmo, na falta de
consciência de que estar só é uma escolha,
não uma sina. Confira a lista de razões que
podem explicar o facto de tantas mulheres
estarem solteiras e infelizes (as felizes não
precisam de pistas para nada, sortudas!). F
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SER LÉSBICA E NÃO
QUERER SABER
Acontece. Quando se acumulam
relações com parceiros de
características diferentes e
persiste uma sensação de vazio
ou estranheza, isso pode querer
dizer que a pessoa não tem
consciência do alvo do seu

desejo. Ou não quer ter. Isto ajuda a compreender
porque tantas mulheres se divorciam e arranjam
uma parceira. Libertas da necessidade de
corresponder ao padrão social que lhes foi 
imposto (sobretudo quando tiveram os filhos 
tão desejados pelas suas famílias), atrevem-se 
a procurar respostas noutros lugares. 
E às vezes tropeçam na felicidade.

DESESPERO TOTAL
É a mulher oposta à da cate-
goria anterior. Farta de estar
só e de desempenhar um pa-
pel para o qual não foi talhada
– mas mantendo-se na mais
completa ignorância sobre as

suas responsabilidades na matéria –, há um
tipo de solteira que está tão desesperada por
sair desse estado que emite uma espécie de
onda magnética com um raio de quilómetros.
Obviamente, a maior parte dos possíveis can-
didatos fica assustada com tanto alarme e lu-
zinha a piscar. Ou aproveita para ser um dita-
dorzinho. Quem pode manda. E se pode tudo,
torna-se tirano.
Na ânsia de arranjar companhia, esta mulher
parece disposta a aceitar o impensável, aca-
bando por atrair homens pouco estimulantes
e muito egoístas. Assim, é provável que as
suas relações sejam cada vez mais esporádi-
cas, rápidas (porque quando ela se queixar,
uma só vez que seja, vai afastar aquele a
quem dava tudo sem pedir nem reclamar de
nada) e corrosivas para a sua autoestima.

VÍTIMAS DA SÍNDROME
CORIN TELLADO
Passar a infância a ver séries
como Heidi e Marco e a juventude
a ler romances de cordel 
(dos quais a grande rainha 
é a espanhola Corin Tellado) 
não pode fazer bem a ninguém. 

E não fez. Há por aí muita moça solteira que
continua a pensar que o amor tem de ser uma
coisa complexa que envolve um tipo rico e
estuporado que só depois de muitas peripécias
consegue acordar para a vida e descobrir que
aquela que passou a vida a enxovalhar é a mulher
da sua vida. Se não é masoquista nem tola vá
tratar esta doença do crescimento. Não queira 
ser a protagonista das 50 Sombras de Grey
ou ainda acorda com um olho roxo numa cama 
de lençóis baratos.

AS ETERNAS VIÚVAS
São aquelas mulheres que tiveram uma relação terrivelmente marcante e que nunca se confor-

maram com o seu fim (ainda que isso tenha acontecido no século passado). Vivem a suspirar

pelos sentimentos arrebatadores de outros tempos, esquecendo-se dos tormentos que eles também

lhes causaram. Com o passar do tempo, habituam-se de tal forma a comer a madalena de Proust

(metáfora alusiva à forma como um simples sabor pode desencadear uma viagem de várias décadas para

trás, no tempo) que não querem arriscar novos doces ou salgados. A capacidade do ser humano para se

adaptar é imensa. Até à solidão. E é mais confortável conviver com uma memória – todos os dias polida

e cada vez mais embelezada – do que aturar um homem a sério, com qualidades e defeitos.
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A MANIA DOS BONITOS 
E NOVINHOS

Nada contra, mas convenhamos que

tanta exigência reduz drasticamente as

possibilidades de sucesso, especial-

mente depois dos 40. Já se sabe que a

concorrência é feroz e que os bonitões

são sempre muito solicitados. Mais va-

le, talvez, investir em alguém cujos atri-

butos de caráter compensem a falta de

estatura ou um cabelo Palmolive. De

resto, esta parece ser a decisão de mui-

tas mulheres mais novas. Um estudo da

Universidade de Miami, nos Estados

Unidos, feito com 13 034 pessoas entre

15 e 34 anos, concluiu que as mulheres

ainda preferem um homem feio mas de

bom caráter a um Adónis tontinho e

fanfarrão na hora de assumir um com-

promisso. O pior é depois dos 34…

DIFICULDADE EM ADAPTAR A
REALIDADE À FANTASIA

Acontece muito, mesmo em pessoas mais

velhas. E é mais grave quando a mulher teve

poucos parceiros ao longo da vida.

Alimentada pelos blockbusters de Holly

wood e por romances que cheiram a água

de rosas, as fantasias destas senhoras

crescem tanto mais quanto menor é – ou

foi – a oportunidade de testá-las em ho-

mens de carne e osso. Isso resulta numa

sucessão de encontros fracassados e num

amontoado de expectativas goradas. O des-

graçado que se atrever a tirar uma mulher

destas para dançar ou faz um golpe de ma-

gia e consegue arrumar-lhe o sótão ou foge

do baile ao fim de duas danças: ninguém é

perfeito, sabiam, miúdas?

AS PSEUDOATRIZES
É a categoria onde se passeiam as vamps e as ‘muita loucas’. Perseguidas por sabe-se lá

que trauma ou má memória, adotam um papel que se vai aperfeiçoando com o tempo. É natural

que lhes seja fácil e comum despertar atenções e olhares masculinos, mas a verdade é que quando

param de representar, descalçam os sapatos de salto agulha e vestem o pijama, acabam por

parecer quase sempre bem menos interessantes. Ninguém gosta de comprar gato por lebre e a

pior coisa para matar o romance, sobretudo entre duas pessoas que não se conhecem, é a sensação

de desconforto provocadA pela falta de autenticidade. A pseudoatriz nem para si é boa: porque

como passa a vida a fingir que é outra pessoa, enganando o parceiro, acaba quase sempre des-

troçada porque ele não a compreendeu. Mas ele pensava que ela era uma Mata Hari, remember?

AS EGOÍSTAS E MANDONAS
Confundem independência com egocentrismo. Habituadas a fazer tudo o que

querem, quando querem, não concebem a divisão de poder como um predicado in-
dispensável para a convivência a dois. No fundo, estas mulheres querem ter um homem
que faça o que elas mandam e que se adapte completamente à vida que sempre levaram.
É comum secarem o círculo de amizades à volta do namorado e conseguirem refazer
toda a sua agenda social – até se fartarem de uma brincadeira onde estabelecem todas
as regras e nunca são surpreendidas. Esta queixa é frequente nas mandonas: “Ele
nunca me surpreende.” Pergunta essencial: e ela alguma vez deixou?
Se calha tropeçarem num tipo com uma personalidade gémea à sua, adivinha-se uma
guerra surda e de desfecho rápido. Para que no final possam afirmar com resignação:
“É impossível aturar os homens. Ou são paus mandados ou monstros de arrogância.”

AS CARREIRISTAS
Não há mal nenhum em ter
ambições profissionais e trabalhar
para alcançar objetivos. Mas é
preciso ter consciência de que se
jogar as fichas todas no número 7,
vai deixar as casas 3, 4, 5 e 6 vazias.
Muitas mulheres obcecadas com
trabalho pura e simplesmente

esquecem-se de que existe algo mais na vida além
do escritório. Estão tão determinadas a provar a sua
competência que arrumam a sexualidade. É natural
que essa amnésia se vá atenuando com o passar
dos anos. Aos 40, depois de chegarem ao topo,
podem sentir um vazio e pôr-se a questionar o
célebre sentido da vida. Aí terão de reformular uma
série de mandamentos, a começar pelas regras do
quotidiano. Por exemplo: sair todos os dias às 21
horas da empresa não dá saúde a nenhum romance. 
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BioActivo Q10 Forte é um suplemento alimentar e não substitui um regime alimentar 

variado. Para mais informações consulte o seu médico ou farmacêutico.

Energia   
– para todo o dia!

BioActivo Q10 Forte: 

Suporta os níveis de energia do 

organismo *

Reduz o cansaço e fadiga *

Documentado em mais de 90 estudos 

cientí�cos

Recomendado por Cardiologistas de 

todo o mundo

100 mg de Q10 dissolvido em óleo 

vegetal, para uma absorção superior.

* BioActivo Q10 Forte contém vitamina C que contribui para o metabolismo normal de 

produção de energia e redução do cansaço.
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www.bioactivo.pt

+ À venda em farmácias 

Ganhe um ano de produto grátis!
Envie-nos uma carta, juntamente com este cupão a relatar o seu caso de sucesso com os suplementos BioActivo. Se a sua história  for uma das escolhidas, para ser utilizada no 

nosso material informativo, será contactado(a) pela Pharma Nord e terá um ano de produto grátis. Se desejar receber mais informações, envie-nos o seu pedido juntamente 

com o cupão. Enviar para: Pharma Nord, R. Dr. António Loureiro Borges, nº 9, 10º, 1495-131 Algés.
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Acho que há uma geração com excesso de autoestima!

Desculpem atirar assim com a conclusão de chofre, mas

resulta de uma observação cuidada e de proximidade. Claro

que a análise pode ser demasiado padronizada e redutora,

mas suficiente para gerar um momento de atenção.

Tanto se debateu sobre o conceito nos últimos vinte anos,

tanto carpiram pais e avós por, no seu tempo, se desconhe-

cer o valor semântico e prático do vocábulo na educação

das crianças, tanto se penalizaram, tanto se psicanalisaram

que o resultado foi, ou está a ser, um rol de miúdos recém-

-chegados à vida adulta com doses compensadas de au-

toconfiança.

Acharão eles, acharão os pais deles e os educadores que é

segurança de caráter. Uma fortaleza blindada contra os ata-

ques da vida em sociedade. A mim cheira-me muitas vezes

a altivez de inexperiência feita. E não posso eu atirar a pri-

meira pedra porque me esmero diariamente para convencer

as minhas filhas que melhor que elas não há... Estarei a

fazer a coisa certa? Provavelmente não!

Vou como tantos outros pais no embalo de lhes muscular

a alma e o ego, não deixando que se abram brechas de in-

segurança.

Não foi a primeira nem será a última vez – e já lá vão vinte

e seis anos de carreira – que tento gerir com diplomacia

um certo confronto geracional na profissão. Assumindo que

estou eu do lado da experiência e um jovem jornalista aca-

badinho de chegar ao mercado de trabalho do lado da van-

guarda. (Claro que é da soma das duas que se tira o melhor

resultado, mas essa é uma aprendizagem para a qual os

novos nem sempre estão para aí virados.)

Há meia dúzia de meses, terminada mais uma emissão em

direto, confirmei a um jovem membro da equipa o meu des-

conforto em antena com a forma como um dos temas tinha

sido preparado. Antevi. Adverti. Aconteceu. No final do pro-

grama, sem reprimendas ou sermões desnecessários, dei

como provada a minha teoria numa perspetiva pedagógica.

O que recebi? 

Contra-argumentos. Bem-vindos, sempre bem-vindos. Mas

escassos de conteúdo. Com paciência, e revendo-me tam-

bém na irreverência de quem quer criar novidade, fazer di-

ferente e melhor, voltei a explicar que mesmo assim a opção

não tinha sido a mais correta. Do outro lado: indiferença,

um certo tédio, quase amuo. Para ali fiquei estupefacta, ten-

tada a formular uma leitura sobre a sobranceria do meu in-

terlocutor. Um jovem de vinte e poucos anos. A trabalhar

há meia dúzia de meses numa profissão onde tantos so-

nham pertencer. Cheio de certezas inabaláveis. Cheio de si.

Recuei vinte anos. Observei-me a mim naquele lugar. A sentir

todo o privilégio que, numa mistura de acaso e esforço, me

levou a esta profissão. Ali estaria eu sentada em frente ao

apresentador ou editor de um programa. A ouvir que o meu

trabalho devia ter sido feito assim em vez de assado. A tre-

mer que nem varas verdes. A ir para casa abatida. A chorar

como quem se recrimina pela autoria de uma derrota. Como

se o mundo tivesse acabado e um pequeno deslize pusesse

em causa toda a minha competência e dedicação. Eu era

esta há vinte anos. Carregada de um sentido de responsa-

bilidade à prova de bala. Apostada em aprender depressa

e sedenta de ver o meu esforço reconhecido.

Longe, muito longe de levantar a voz para fazer valer as mi-

nhas convicções ou que algum dia falaria com propriedade

superior.

A humildade era a virtude que trazia mais presente. Como

uma recomendação que vem de casa.

Já conheci e tive sob a minha alçada uma boa dose de es-

tagiários. Invejei-lhes muitas vezes a segurança que nem

sempre soube ter no meu início de carreira. A maior parte

parece transpirar uma cultura do “eu”. Um “eu” forte, in-

questionável, imbatível. Uma geração cheia de autoestima,

elogiarão alguns. Uma geração feita para vencer em todas

as frentes, aplaudirão outros. Uma gente que não perceberá

nunca que a fraqueza é o maior combustível da vitória. É

no medo de falhar que está a grande força. Na lágrima que

não se controla em momento inoportuno. Na voz que treme

quando precisamos que se afirme. Nas voltas que o estô-

mago dá quando temos de assumir: “Eu errei.” Podia ter ex-

plicado tudo isto ao meu jovem colega.  O tempo encarre-

gar-se-á de lhe mostrar que autoestima e humildade podem

andar de mãos dadas... com orgulho e sem complexos de

inferioridade. 

//BEM-ESTAR
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JÁ CONHECI E TIVE SOB A MINHA ALÇADA UMA BOA DOSE 
DE ESTAGIÁRIOS. INVEJEI-LHES MUITAS VEZES A SEGURANÇA
QUE NEM SEMPRE SOUBE TER NO MEU INÍCIO DE CARREIRA.

A
ANA MARQUES

APRESENTADORA DE TV
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//ABRIL
ENTREVISTA
//BEM-ESTAR
SPA

OFERTA
Prepare-se para a azáfama das festas com uma massagem que promete momentos 

de tranquilidade. A Máxima tem para lhe oferecer um tratamento à sua escolha…
Descubra como e onde.

MOMENTS DAY SPA
Porquê? O Moments Day Spa existe para quem

deseja encontrar um tempo só seu, numa di-

mensão onde o silêncio domina e o relaxamen-

to é profundo. Localizado no centro de Espinho,

o Spa combina algumas das mais recentes téc-

nicas de relaxamento com tratamentos clás-

sicos de corpo e estética, para proporcionar

experiências únicas e exclusivas aos seus

clientes. Como o Momento Zen, que depois de

começar com uma cromoterapia, termina com

uma massagem holística. 

Experimente Massagem de Relaxamento Exó -

tica (30 minutos) 

Onde? Rua 12, 855, 4500-229 Espinho

ONE SPACE
Porquê? Como um oásis perdido na cidade, o

One Space, no mercado há mais de 30 anos,

pretende proporcionar uma merecida pausa na

agitação de um dia de trabalho. Com uma equi-

pa de especialistas, preparada para qualquer

área – desde estética e nutrição a shiatsu e

acupunctura –, este espaço é fundamental pa-

ra melhorar a sua qualidade de vida. 

Experimente Massagem de Relaxamento (60

minutos), Massagem Hot Stones (60 minutos)

ou Tratamento Facial 

Onde?Av. 5 de Outubro, 77, 1.º Dto, 1050-049 Lisboa

MALO CLINIC 
BEAUTY CARE
Porquê? Integrada num reconhecido e premiado

Grupo Internacional de Saúde e Bem-Estar, a Malo

Clinic Beauty Care tem ao seu dispor serviços pre-

m iu m na área da estética. Aqui, poderá usufruir de

tratamentos de rosto e corpo, massagens, aparato-

logia, epilação, m anic ure, pédicure, maquilhagem,

cabeleireiro e coaching, sempre com a mais-valia e

o fator diferenciador das valências nas diversas

áreas médicas e desportivas.

Experimente Massagem Relaxante (com técnicas

manuais) e oferta de um chá biológico.

Onde? Consulte www.facebook.com/MaloClinic-

BeautyCare e conheça todos os serviços.



SYNERGIE
CORPORAL 
Porquê? Dedicada a um novo conceito em

clínica estética, a Synergie Corporal apre-

senta os melhores e mais modernos trata-

mentos personalizados, com toda a aten-

ção centrada no bem-estar, na saúde e na

beleza do corpo.

Experimente Massagem de Relaxamento

Localizada, de Bambu ou Geotermal (50

minutos) 

Onde? Rua Elisa Pedroso, 1-B, Urbanização

Sol e Mar, 2820-602 Charneca da Caparica 

MAGIC SPA E MAGIC WELNESS 
Porquê? Com um menu totalmente exclusivo, onde se destacam tratamentos com assinatura de rosto e

corpo, inspirados em terapêuticas ancestrais de todos os cantos do mundo. São os Magic Spas by Pestana,

que oferecem ainda uma gama de produtos exclusivos. Livres de parabenos, colorações e aromas artificiais,

os produtos Magic Potion primam pelos ingredientes naturais, como óleos essenciais de primeira extração,

para que possa levar o ambiente relaxante até sua casa. 

Experimente Massagem de Relaxamento (30 minutos)

Onde? Nos hotéis Pestana 

STETIKXPRESS
Porquê? O espaço StetikXpress é um dos primei-

ros da área de estética a oferecer uma variedade

de tratamentos diferentes pelo preço fixo de €25.

Com um conceito inovador, o centro de beleza ofe-

rece tratamentos corporais variados desde refir-

mantes a anticelulíticos, a sessões de plataforma

vibratória ou fotodepilação, sem esquecer serviços

mais tradicionais como manicure, pédicure ou de-

pilação a cera.  

Experimente Massagem de Relaxamento (30 mi-

nutos)

Onde? Conheça o centro mais perto de si, em

www.stetikxpress.pt

CARE4ME 
Porquê? Há 15 anos que a Care4Me se orgulha de

oferecer os melhores e mais eficazes tratamentos

para ajudar os seus clientes a combater as gorduras

indesejadas e a alcançar uma imagem que os deixe

satisfeitos. Oferecendo um pacote completo, a clí-

nica tem ainda uma área de nutrição, com uma

equipa de dietistas especializados, para acompa-

nhar os clientes num processo de reeducação ali-

mentar. A Care4Me está também preparada para

oferecer às futuras mães um serviço de fisioterapia

com acompanhamento personalizado na prepara-

ção para o nascimento e reabilitação pós-parto.   

Experimente Sessão de Massagem de Relaxa -

mento

Onde? Rua Sousa Lopes, C.C. Gemini, Loja 64,

1600-207 Lisboa

COMO USAR 
O SEU VOUCHER
>Recorte o voucher de oferta 

de uma massagem relaxante 

no interior desta revista. 

>Aceda a www.ofertas4me.com, 

consulte a lista de espaços aderentes 

e escolha o da sua preferência. 

>Contacte diretamente o espaço

selecionado com, pelo menos, 

15 dias de antecedência para efetuar 

o agendamento da massagem. 

>Na data e hora marcadas, entregue 

o seu voucher no espaço selecionado. 

>Oferta válida até 31 de janeiro de 2015,

limitada à disponibilidade promocional

e ao stock existente de vouchers. 

>Não é permitida a fotocópia do voucher.

>O tipo e duração da massagem variam

de acordo com o espaço selecionado. 

>Não dispensa a consulta do

regulamento da campanha, 

disponível em www.ofertas4me.com. 

>Para mais informações, contacte 

a linha de apoio à campanha: 

218 941 274 (dias úteis, das 9h 

às 13h e das 14h às 18h).

A oferta da massagem relaxante é apenas válida com a revista em formato normal, não sendo válida com a versão pocket da revista.
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Refúgios de 

“O SUCESSO É IR DE 
FRACASSO EM FRACASSO SEM 

PERDER O ENTUSIASMO.”Winston Churchill

Deixe-se envolver pela tranquilidade da estação 
e valorize o conforto do lar, desfrutando do aconchego 

em cada recanto. POR DIANA BASTOS
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Mesa Skorpio em metal e madeira,
cadeira Magda em pele e madeira

e candeeiro Bolero em metal 
e tecido, tudo Cattelan Italia.

inverno
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INTERIORES
//BOA VIDA

COR

Tinta aquosa no tom F ond
de Teint E6 3 6 , CIN

Tinta aquosa no tom
Couture E6 4 7 , CIN

Tinta aquosa no tom
Cosmic Pop E6 5 7 , CIN

Rosas apagados e ligeiramente
arroxeados valorizam 

a intimidade e feminilidade 
que imperam nestes espaços.

Muitas vezes, é frente ao espelho que começa 
e acaba o dia. Rodeie-o das peças certas e transforme
o seu recanto de beleza no enquadramento perfeito

para a sua autoestima. 

Candeeiro Calabre
em cerâmica, €600,
Roche Bobois 

Frasco para perfume
Clear Flowers em

cristal, €335, Lalique

Manta em pelo, €99,99,
Zara Home

Espelho Vine em metal,
desde €4580, Ginger &
Jagger

Poltrona Metropolitan
’14 em metal e
poliéster, B&B Italia
(preço sob consulta)

Vaso Remi em
vidro e porcelana,

€62, LSA

Tapete Cannage em
algodão e seda, €3440,
Roche Bobois 

Tabuleiro em metal, desde
€410, E15

Moldura em nácar,
€19,99, Zara Home

Vela perfumada
Rose & Juliet

em metal e
pelo, €295,

Baobab

Candeeiro
Turbo em
alumínio,
desde €499,
Gubi

Caixa em madeira e vidro,
€29,99, Zara Home

Candelabro Harcourt 
em cristal, €195, Baccarat

Consola Primitive em metal e
mármore, €11 320, Ginger & Jagger

BEAUTY BOX
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Biombo Jay em
madeira lacada,
€3270, Boca do
Lobo
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Objeto decorativo em
cerâmica, €9,99, Zara Home

COR

Tinta aquosa no tom
Gentlemen E650, CIN

Tinta aquosa no tom Hyper
Blue E656, CIN

Tinta aquosa no tom Royal
Blue E649, CIN

Recheado de inspiração 
e boas energias, o home office

ganhará outra vida com
nuances de azul-turquesa.

HOME WORK

Tabuleiros de mesa em
madeira lacada, €89, Nomess

Candeeiro
Miles em
alumínio,

Delightfull
(preço sob

consulta)

Vaso em
cerâmica, €46,
Blomingville, em
www.occa-
home.com

Secretária
Pianoforte em

madeira lacada
e pele, €3990,
Roche Bobois 

Candeeiro Cubistic
em vidro soprado 
à mão, €982, Guaxs

Cortinados em
algodão, €69,99,
Ikea

Inevitabilidade ou luxo, trabalhar a partir de casa pode
ser mais apetecível se for feito com conforto. 

E, já agora, em grande estilo.

Poltrona Kelly 
em madeira e pele,
desde €700, Roche
Bobois 

Vaso Angela em cerâmica
e cristal, €1355, Glas Italia

Despeja-bolsos em
pele, €119, Linley

Tapete Gaser em
polipropileno,

€109, Ikea

Encosta-livros Snake em mármore 
e metal banhado a ouro, €742, L’Objet
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COR

Tinta aquosa no tom Halva
E638, CIN.

Tinta aquosa no tom Verde
Matcha E644, CIN.

Tinta aquosa no tom
Spirulina E643, CIN.

Reflexão e natureza são as
palavras de ordem. Aposte

em tons verdes.

RESET
O equilíbrio passa, cada vez mais, pela

importância de um verbo: parar. Faça-o 
no seu recanto secreto, isento de qualquer 

tipo de perturbação ou ruído. 

Vela com suporte
em pedra, €12,99,
Zara Home

Pouf Sail em lã,
€850, Gan-Rugs 

Mesa de apoio
Elements em
poliéster e
poliuretano,
€1440, Moooi

Vaso Ô em
terracota, €120,
Moustache

Estante Lack em
madeira lacada,
€45, Ikea

Mesa de apoio com poufs
em madeira e poliéster,
€4073, XVL Home
Collection, em www.
occa-home.com

Tapete de yoga Eko
Drift em borracha,
€75, Manduka

Canapé em madeira
e algodão, €1674,
And Tradition

Vaso Urban
Garden em
poliéster,
€162,
Authentics

Lanterna
Photophore
em vidro e
aço, €59,95,
Eva Solo

Cadeira de baloiço
Gaivota em madeira,
€1224, Objekto
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COR

Tinta aquosa no tom Branco
Cozy E631, CIN

Tinta aquosa no tom Sine
Qua Non E645, CIN

Tinta aquosa no tom
Antuérpia E651, CIN

A serenidade de um momento
a sós deve ter por companhia
os beges e os tons neutros.

Um livro ainda é a melhor forma de viajar sem sair 
do lugar. Leia-o com todo o conforto e transforme

as tardes de inverno na mais perfeita evasão. 

Almofada Quiet
Voice em linho,
€133, Black
Edition, na
QuartoSala

Estante Aline em
alumínio lacado,
€3877, Alias

Sofá Swell em aço e poliéster,
€2950, Normann Copenhagen

Livro
Giambattista
Valli, de
Giambattista
Valli, €87,
Rizzoli

Candeeiro Armstrong em
alumínio e mármore, Delightfull

Livro The
Impossible

Collection of
Jewelry, de

Vivienne Becker,
€530, Assouline

Pouf Geo em poliéster,
Arketipo Firenze (preço
sob consulta)
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Manta em lã, €135,
Avoca, em
www.amara.com

Mesa de centro Embrace em madeira,
€374, John Green, em www.amara.com

Mesa de centro Bora Bora
em madeira, Cattelan Italia,
€3655, na QuartoSala
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//OUTUBRO
ENTREVISTACOR

//BOA VIDA

Com raízes nacio-
nais – os seus pais
são portugueses –,
Céline de Azevedo
vive imersa no
mundo da cor des-
de 2004, ano em
que foi convidada

para designer de cor das tintas Cin. Desde
sempre apaixonada pelo mundo das artes, foi
na cor que a francesa descobriu liberdade para
se exprimir sem limitações, chegando a fazer
uma especialização na área na Universidade
de Toulouse. Falámos com ela sobre as ten-
dências da nova estação.
Onde se inspira para criar uma nova coleção de tintas?

Em todo o lado porque o mundo é a minha ins-
piração! Uma viagem, a natureza, as pessoas,
uma exposição, a música, a culinária… são fon-
tes de inspiração. Criar cores é observar o
mundo com um olhar sensível. Nunca me se-
paro da minha máquina fotográfica e do meu
bloco. Quando falamos de criação de cores para
um projeto como o das Tendências CIN, esta-
mos perante um desafio intenso que demora
um ano a criar. A visita a feiras de design e de-
coração, a partilha de opiniões em workshops

com profissionais da área, a análise da impren-
sa especializada em cor e a análise da evolução
dos estilos de vida ajudam-me a definir quais
serão as necessidades dos consumidores e,
consequentemente, quais serão as cores do fu-
turo. Depois, reúno toda a informação cromá-
tica e inspiracional acumulada durante cerca
de meio ano, e segue-se um trabalho de ateliê

onde crio as coleções para o próximo ano.
Quando falo do meu trabalho, comparo-o sem-
pre ao de um compositor de música ou ao de
um perfumista. As cores existem, são notas. A
arte consiste em saber selecioná-las e combi-
ná-las para criar uma história, uma melodia
perfeita para decorar a casa na altura certa. 
Que cores se destacam neste inverno?

Para a estação outono/inverno proponho a co-
leção Stylish Living, pertencente às quatro co-
leções de cor das Tendências de Cor CIN 2014.
Esta coleção é caracterizada por cores elegan-
tes e tons de ‘alta-costura’ com enfoque no re-
quinte das nuances de claros-escuros, sem lu-
gar para desacertos. 
E x is t e m  c or es proibidas para determinado espaço?

Nada é proibido! Mas não podemos esquecer
que as cores têm efeitos fisiológicos sobre nós.
Por exemplo, cores quentes e vivas, como o la-
ranja e o vermelho, estimulam os sentidos pelo
que não são aconselhadas para ambientes onde
se pretende concentração e relaxamento.
Nuances muito escuras, porque absorvem a
luz, dão a sensação de que os espaços são mais
diminutos pelo que não se adequam quando
se pretendem ambientes que inspirem ao des-
canso ou ao foco em determinada atividade.

Devemos ter uma paleta de cores comum a toda a

casa ou criar um conjunto de cores diferente para

cada divisão de acordo com a sua função?

Cada divisão pede cores próprias para criar
um estilo específico e uma decoração adequada
à função do espaço. Depois, é sempre uma
questão de gosto e de opção. Por exemplo, es-
paços de preparação ou degustação de refei-
ções pedem cores quentes como nuances de
laranja e vermelho, que criam apetite e esti-
mulam a conversação; casas de banho funcio-
nam melhor com tons verdes e azuis, pela sen-
sação de bem-estar que estas cores trans -
mitem; os tons de lilás, rosa e branco são ade-
quados para quartos, já que são tons tranqui-
lizantes… 
Que testes se devem fazer de forma a evitar arre-

pendimentos com a escolha de uma cor?

Neste campo, a CIN concebeu e lançou um le-
que de ferramentas que facilitam a escolha da
cor que melhor se adequa às nossas pretensões
para cada espaço. O TAKEiT (pastilhas de cor
no tamanho 8x10cm) e o TESTiT (amostra
de 250 ml de tinta para testar a cor) são hoje
duas ferramentas emblemáticas que permitem
escolher facilmente a cor final diretamente no
espaço a pintar. 

A célebre expressão ganha
vida com as palavras de
Céline de Azevedo, designer
de cor da Cin e especialista
em pintar com emoção.
Saiba como transformar um
quarto em branco no seu
santuário de eleição.

THERE’S NO 
PLACE LIKE
HOME… 

CORES STYLISH LIVING: UMA DAS APOSTAS CIN PARA O OUTONO

Sine Qua 
Non E645 

Midnight
E646 

Couture 
E647 

Syrah 
E648 

Royal Blue
E649 

Gentleman
E650 

Antuérpia
E651 
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RECEITA(S) DE SUCESSO 

//BOA VIDA
GOURMET

A comida italiana colonizou o mundo. Nigella Lawson, uma das estrelas mais cintilantes do
universo culinário, explica como e porquê através dos pratos deliciosos que reuniu no seu novo
livro. Nigellissima está al dente, quer ver?

BIFINHOS PIZZAIOLA
INGREDIENTES PARA 2-4 PESSOAS
> 1 colher de sopa de azeite de alho > 4 bifes do lombo finos
ou escalopes de vitela (350 g no total) > 4 filetes de anchovas
> 1 colher de chá de orégãos secos > ¼ de uma colher de chá
de flocos de malagueta desidratada > 250 g de tomate-cereja
em metades > 60 g de azeitonas pretas descaroçadas, de
preferência em embalagem sem líquido > 2 colheres de sopa
de alcaparras escorridas > 2 colheres de sopa de vermute
tinto seco > 2 colheres de sopa de água > 1 colher de sopa 
de salsa fresca picada, para servir

Aqueça o azeite de alho numa frigideira antiaderente onde mais

tarde caibam à justa os quatro bifes ou escalopes; eu uso uma

com 28 centímetros de diâmetro. Quando o azeite estiver

quente, frite os bifes ou escalopes em lume alto durante 30

segundos de cada lado (para carne mal passada ou média,

mais tempo se assim o quiser), depois tire a frigideira do lume,

transfira os bifes para um pedaço grande de folha de alumínio

e faça um embrulho folgado mas muito bem fechado. Não

coloco sal na carne neste ponto, como normalmente faço,

porque as azeitonas embaladas a seco são muito salgadas.

Se usar azeitonas descaroçadas comuns, adicione uma pitada

de sal a cada bife. Volte a levar a frigideira ao lume e coloque

nela os filetes de anchovas, mexendo e esmagando-os com

uma colher de pau até se começarem a dissolver no azeite.

Misture os orégãos secos e os flocos de malaguetas. Deite para

a frigideira as metades de tomate com as azeitonas, as

alcaparras e o vermute tinto e deixe cozinhar durante dois

minutos. Junte a água e deixe cozinhar durante mais um minuto.

Com rapidez, enquanto o molho é preparado, desembrulhe as

fatias de carne e disponha-as numa travessa, deitando na

frigideira os sucos reunidos no alumínio. Deite agora o conteúdo

da frigideira por cima dos bifes e polvilhe com salsa. Sirva

imediatamente e, se quiser alimentar quatro pessoas em vez

de duas, aconselho a usar mais do que um acompanhamento.

Lembre-se de que o molho picante já é uma mais-valia.

Filha de Nigel Lawson, um dos mais proeminentes políticos do
Governo de Margaret Thatcher, Nigella é (quase) a mulher dos sete
ofícios. Quando era jovem trabalhou como camareira em Florença.
Depois de se graduar na Universidade de Oxford em Línguas
Medievais e Modernas, tornou-se jornalista, crítica literária e
gastronómica, chegando a editora adjunta do The Sunday Times. Foi
então que começou a colaborar com publicações como o The
Guardian e o Daily Telegraph. Em 1998, escreveu o seu primeiro livro –
How to Eat – que vendeu cerca de 300 mil cópias. Seguiram-se mais
oito obras e vários programas de culinária. Nigella tem dois filhos,
fruto do seu primeiro casamento com o jornalista John Diamond que
morreu de cancro em 2001. A sua notoriedade dá azo a muitos
comentários, que vão da forma “demasiado sensual” como apresenta
os seus programas às agressões de que foi alvo, em junho de 2013,
por parte do seu segundo marido, Charles Saatchi. Ainda assim, a
admiração que suscita torna Nigella Lawson uma das mulheres mais
poderosas do mundo da gastronomia.www.nigella.com

O LIVRO
Ilustrado com fotografias que 
nos fazem crescer água na boca,
Nigellissima (Bertrand) evoca a
simplicidade e a alma da cozinha
italiana através de 120 receitas
irresistíveis, simples e rápidas que
transformam as refeições do dia 
a dia em festins descomplicados.
Além dos pratos que aqui lhe
apresentamos, o livro ensina
ainda a fazer lasanha calabresa,
cuscuz da Sardenha com
amêijoas, guisado à veneziana,
panna cotta e beijinhos de
sambuca, numa viagem de
sabores que culmina num capítulo 

festivo e muito natalício.

A AUTORA



Deite o azeite de alho e o alecrim picado num w o k

antiaderente de fundo pesado ou numa panela larga,

de fundo pesado, que tenha tampa, em lume brando a

médio para aquecer. Deixe o alecrim fritar, libertando

o seu aroma no azeite, durante 30 segundos. Junte o

tomate-cereja em metades e deixe cozinhar, mexendo

suavemente, durante cerca de um minuto e meio, altura

em que o tomate começará a ficar mole e a libertar os

seus sucos viscosos. Adicione o vermute rosado e

deixe borbulhar, coloque a tampa e deixe cozinhar

durante mais um minuto. Retire a tampa, junte as

azeitonas e deixe borbulhar, sem tampa, durante mais

um minuto, até os sucos reduzirem um pouco. Junte

a maior parte da salsa e tempere a gosto. Coloque num

prato aquecido de ir à mesa e deixe repousar até dez

minutos, se puder, uma vez que os sucos irão

engrossar e os sabores ficarão mais doces. Salpique

com o resto da salsa e sirva.

TOMATE-CEREJA COM AZEITONAS

PARA 4 -6  PESSOAS, PARA ACOMPANHAMENTO
> 3 colheres de sopa de azeite de alho > 2 colheres 
de chá de alecrim fresco picado > 500 g de tomate-
-cereja em metades > 60 ml de Martini ou Cinzano
Rosato > 75 g de azeitonas pretas descaroçadas 
e embaladas a seco > 3 colheres de sopa de salsa
fresca picada > Sal e pimenta a gosto

Com uma faca de serrilha, corte o panettone em fatias com cerca de um centímetro e use cerca de um
terço das mesmas para forrar o fundo de uma forma redonda de corpo amovível. Corte pedaços de maneira
a acomodar bem as fatias e a não haver espaços em branco; o panettone tem uma suavidade e uma
capacidade de ser moldado que são fantásticas, portanto não é uma tarefa difícil. Deite duas colheres de
sopa de Tuaca (ou outro licor da sua preferência) por cima para que a camada de panettone fique húmida.
Parece um belo patchwork dourado feito de bolo. Dedique-se agora ao saboroso recheio. Bata – com uma
batedora de mão, para ser mais fácil – os ovos com o açúcar até obter uma mistura muito espumosa e
aumentada em volume e leveza. Mais devagar, junte, batendo, o mascarpone e as natas espessas, depois
junte o Marsala e continue a bater até a mistura ficar espessa e poder ser barrada. Retire 250 mililitros
(uma chávena bem cheia) para uma tigela ou outro recipiente, tape e leve ao frigorífico; isto é para a camada
superior, que só é adicionada no momento de servir. Esboroe os marrons glacés para a tigela grande onde
se encontra a mistura cremosa de mascarpone, em seguida 100 gramas de biscoitos de chocolate e 75
gramas de pistácios em pedaços e envolva tudo. Use metade deste recheio cremoso para cobrir a camada
de panettone que forra a forma. Use mais um terço (aproximadamente) de fatias de panettone para cobrir
o recheio, uma vez mais sem deixar buracos por onde o creme se possa escapar. Humedeça com mais
duas colheres de sopa de licor. Deite às colheradas a outra metade da mistura cremosa e barre
uniformemente. Encime com a terceira camada, a última, de panettone, cobrindo o creme como anteriormente
e deite por cima o restante licor. Tape bem com película aderente, fazendo um pouco de pressão em cima,
e leve ao frigorífico de um dia para o outro ou até dois dias. No momento de servir, tire o bolo do frigorífico,
desenforme e pouse num prato raso ou de pé. Barre com a mistura de mascarpone que reservou. Não tente
tirar o bolo da base, uma vez que as fatias de panettone do fundo estão deliciosamente húmidas. Espalhe
por cima – e, se desejar, à volta do bolo – o resto dos biscoitos de chocolate, os pedacinhos de pistácios
e as “joias” de romã. Estes elementos conferem também uma bela camuflagem para quaisquer defeitos
pouco estéticos provocados pelo levantar da forma e que possam estar visíveis.

BOLO-REI ITALIANO

CORTA-SE EM 1 2 -1 4  FATIAS

> 625 g de panettone (ou
pandoro) > 6 colheres de
sopa de licor Tuaca > 2 ovos,

à temperatura ambiente
> 75 g de açúcar > 500 g de
mascarpone, à temperatura
ambiente > 250 ml de natas
espessas, à temperatura
ambiente > 125 ml de
Marsala > 75 g de marrons
glacés > 125 g de bolachas
mini (ou normais) com
pepitas de chocolate, ou
chocolate em pedacinhos
> 100 g de pistácios, em
pedaços > 2 colheres sopa de
sementes de romã > 1 forma
redonda de corpo amovível
com 22 ou 23 cm
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ENTREVISTA 1. NOVOS TONS

Três novos tons – Deep Amber, Edgy Rust e Endless Ruby — pintam

Timeless Colors, a nova coleção da Lupacolor.

2. LINHA MASCULINA
A nova linha de relógios da Gant, Shelton, apresenta uma versão

desportiva (Grey Dial, €249) e outra mais clássica (Rgold&SlvDial,

€239), com braceletes em pele ou aço inoxidável. 

3. MANTER A TRADIÇÃO
Composta por um conjunto de anéis e brincos cravados a diamantes, 

a coleção Pavés está disponível nas joalharias Anselmo 1910.

4. EXPLOSÃO DE ESTRELAS
Stars é o nome da nova linha Eau de Parfum Cheap and Chic, da

Moschino. Disponível a partir de €56,50 (30 ml).

5. NÃO SE CULPE!
Lime&Hot Pepper, Strawberry Intense e Flor de Sal são algumas  das

deliciosas gamas de chocolate que pode encontrar na Jubileu. 

6. SEM DESCURAR A DIETA
Com a Lev já pode comer chocolate sem contar as calorias. A mais

recente novidade, os Chocolev’s, está disponível em seis sabores.

7. NOVIDADES ROMÂNTICAS
A Xen apresenta uma coleção romântica, marcada pelas cores doces

combinadas com o plaqué ouro rosa e amarelo.  

8. CUIDADOS ESSENCIAIS
A nova loção FullMarks faz parte de

um tratamento adequado no combate

a piolhos e lêndeas.

9. TENDÊNCIAS DRAMÁTICAS
A Nivea aposta no dramatismo das

novas tendências. Franjas curtas e

tranças grossas vão dar o toque dra-

mático que esta estação pede. 

10. PARA TODAS AS OCASIÕES
Com extratos de amêndoa e óleos vegetais, o stick labial Mandélico da

D’Aveia confere uma ação calmante e reparadora. www.dermoteca.com 

11. ELITE ITALIANA
A Nomination apresenta a coleção Elite Colection, composta por

pulseiras, brincos, colares e anéis extensíveis.

12. VIBRAÇÃO CLEAN
A Mango lança a coleção de acessórios Touch. Slip-ons, sapatilhas,

botas e carteiras predominam nesta coleção com adornos metali-

zados, franjas e texturas pytho n. 

13. PARCERIA PARA UM OLHAR PERFEITO
Agora, nas lojas e quiosques Wiñk pode complementar a depilação

a fio com um serviço de maquilhagem e aconselhamento L’Oréal. 

14. SOFRE DE MÁ CIRCULAÇÃO?
Frieiras, zumbidos e tonturas podem ser o resultado de um forne-

cimento insuficiente de sangue às extremidades do corpo. Para

aliviar os sintomas, a BioActivo aconselha Biloba Forte. PVP: €19,95

15. INSPIRAÇÃO JOHN LENNON
A Moss propõe uma coleção unissexo de armações clássicas com-

binadas com um mix de cores e padrões.

16. VIAJAR EM CONFORTO
A Samsonite criou a Lite Cube DLX, uma versão deluxe da clássica

Lite-Cube, disponível em alumínio ou preto total. 

FREESHOP
//BOA VIDA
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Acessórias ou essenciais, 
mas sempre eficazes: 
as novidades do mês.

Boas apostas

6



ASSINATURAS

OFERTA DE VALOR SUPERIOR A 60€ EM PVPR

OFERTA
ROTINA DE DIA ANTI-IDADE

1 SÉRUM 10 30ML

1 LIFTACTIV SUPREME
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Adidas - Tel. 21 042 44 00. www.adidas.pt
Aldo - Tel. 253 47 09 10.
www.aldoshoes.com/portugal 
Alexander McQueen - www.alexandermcqueen.com 
Alias - www.aliasdesign.it 
André Ópticas - Lisboa: Av. da Liberdade, 136-A. 
Tel. 21 326 15 00/1; Rua Garrett, 63. Tel. 21 326 40
00/1; Oeiras: Oeiras Parque. Tel. 21 446 00 80/1.
ao@andreopticas.com; www.andreopticas.com  
And Tradition - www.andtradition.com  
Asics - www.asics.pt 
Aurelie Demel - www.aureliedemel.com 
Authentics - www.authentics.de 
Baccarat - www.baccarat.com 
Balmain - www.balmain.com 
Baobab - Ver Fashion Clinic ou Loja das Meias.
www.baobabcollection.com 
Barbara Bui - Ver Espace Cannelle.
www.barbarabui.com 
B&B Italia - www.bebitalia.it 
Benetton - Tel. 22 339 19 10 
BIMBA Y LOLA - www.bimbaylola.es
Blumarine - Ver Espace Cannelle. www.blumarine.com 
Boca do Lobo - Tel. 22 488 71 70.
info@bocadolobo.com; www.bocadolobo.com 
Boss - Hugo Boss Portugal: 21 234 31 95
Boutique dos Relógios - Apoio ao cliente: 
21 831 12 43. info@boutiquedosrelogios.pt 
Buccellati - www.buccellati.com 
Bulgari - Ver El Corte Inglés. www.bulgari.com 
Burberry Prorsum - www.burberry.com 
By Malene Birger - André Costa & Ca, Lda: 
22 619 90 50/22
Calzedonia - www.calzedonia.pt
Carolina Herrera - Lisboa: Av. da Liberdade, 150/156;
Porto: G. C. Península, Praça do Bom Sucesso.
www.carolinaherrera.com 
Carrera (óculos) - Safilo, n.º verde: 800 221 320
Cartier - Lisboa: Av. da Liberdade, 240. 
Tel. 21 330 24 20. www.cartier.com 
Carven - www.carven.com 
Chanel - Ver Stivali. www.chanel.com 
Chicco - Tel. 21 434 78 00
Chloé - Ver Stivali. www.chloe.com 
Chopard - www.chopard.com
Christian Louboutin - Ver Fashion Clinic.
www.christianlouboutin.com 
Cortefiel - www.cortefiel.com/pt/
COS - Lisboa: Av. da Liberdade, 67. Contactar: 
21 394 40 29. www.cosstores.com 
Courrèges - www.courreges.com 
Cristina Ortiz - www.cristinaortiz.com 
de Grisogono - www.degrisogono.com 
Delightfull - Rio Tinto: Travessa Marquês de Sá, 68.
Tel. 91 093 65 54. info@delightfull.eu;
www.delightfull.eu 
Delphine Delafon - www.delphinedelafon.com 
Diogo Miranda - Felgueiras: Praça da República, 
60-62. Tel. 255 92 54 23. www.diogomiranda.net 
Dior - Ver Loja das Meias. www.dior.com  
Dior (óculos) - Safilo, n.º verde: 800 221 320
Dolce & Gabbana - Ver Stivali.
www.dolcegabbana.com 

E15 - www.e15.com 
El Corte Inglés - Lisboa: Av. António Augusto de
Aguiar, 31. Tel. 21 371 17 00. Vila Nova de Gaia: 
Av. da República, 1435. Tel. 22 378 14 00
Elie Saab - Ver Stivali. http://www.eliesaab.com
Elisabetta Franchi - Tel. 22 834 69 00. geral@just
fashion.pt; www.elisabettafranchi.it 
Emporio Armani - Lisboa: Av. da Liberdade, 220. 
Tel. 21 314 07 43. www.armani.com
Ermenegildo Zegna - Lisboa: Av. da Liberdade, 177.
Tel. 21 343 37 10. www.zegna.com 
Escada - Lisboa: R. Manuel Jesus Coelho, 4-B. 
Tel. 21 355 81 82. www.escada.com 
Espace Cannelle - Estoril: Arcadas do Parque, 52-H.
Tel. 21 466 21 41. www.espacecannelle.com 
Eureka Shoes - www.eurekashoes.com 
Eva Solo - www.evasolo.com 
Fashion Clinic - Porto: Av. da Boavista; Lisboa: 
Av. da Liberdade. www.fashionclinic.pt  
Fátima Mendes - Guimarães: Av. de Londres, Bloco
B2/B5. Tel. 253 41 94 55; Porto: Aviz, Rua Pedro
Homem de Melo, 357/359. Tel. 22 616 05 55.
www.fatimamendes.com   
Fendi - Ver Loja das Meias. www.fendi.com 
Fendi (óculos) - Grupo Safilo, n.º verde: 800 221 320
Ferm Living - www.fermliving.com;
www.madeindesign.com 
Foscarini - www.foscarini.com 
Furla - Grupo Brodheim: 21 000 45 00/35
Gan-Rugs - www.gan-rugs.com 
Gant Relógios - Tel. 21 862 60 71.
https://www.facebook.com/jitime?fref=ts
Géraldine Carfield - www.geraldinecarfield.com 
Giambattista Valli - www.giambattistavalli.com 
Ginger & Jagger - Maia: Travessa Sá e Melo, 161 EA.
Tel. 22 016 57 82. info@gingerandjagger.com;
www.gingerandjagger.com 
Giorgio Armani - www.armani.com 
Giuseppe Zanotti - www.giuseppe-zanotti-design.com 
Givenchy - www.givenchy.com 
Glasitalia - www.glasitalia.com 
Glove Story - www.glove-story.com 
Gubi - www.gubi.dk 
Gucci - Lisboa: Fórum Tivoli, Av. da Liberdade, 180.
Ver Fashion Clinic e Stivali. www.gucci.com
Gucci (óculos) - Safilo, nº verde: 800 221 320
Guess - Grupo Brodheim: 21 000 45 00/35
Havaianas - Cia Brasil: 291 21 18 60
Hay - www.hay.dk 
Hermès - Lisboa: Largo do Chiado, 9. 
Tel. 21 324 20 70. www.hermes.com 
Hermès (relógios) - Contactar: 22 519 41 90.
www.jborgesfreitas.pt  
Hublot - www.hublot.com
Ikea - www.ikea.com/pt 
Intimissimi - www.intimissimi.pt
Isabel Marant - Ver Fashion Clinic.
www.isabelmarant.com 
Jil Sander - www.jilsander.com 
Lalique - www.lalique.com  
Land of Nod - www.landofnod.com 
Lanvin - Ver Loja das Meias e Stivali. www.lanvin.com 
La Redoute - Vendas por catálogo. Tel. 707 20 10 10.
www.laredoute.pt
L’Objet - www.l-objet.com 
Loja das Meias - Lisboa: Rua Castilho; Amoreiras
Shopping Center; Cascais: Av. Valbom.
www.lojadasmeias.com 
Longchamp - Lisboa: Av. da Liberdade. 
Tel. 21 358 21 62; C. C. Colombo. www.longchamp.com 
Longines - Tempus Internacional: 21 831 01 00
Louis Vuitton - Lisboa: Av. da Liberdade, 190-A.
www.louisvuitton.com 
LSA - www.lsa-international.com 
Luvaria Ulisses - Lisboa: Rua do Carmo, 87-A
Machado Joalheiro - Lisboa: Av. da Liberdade, 180,
Fórum Tivoli. Tel. 21 154 39 40; Porto: Aviz, Av. da
Boavista, 3511, Edifício Aviz. Tel. 22 610 12 83.
www.machadojoalheiro.com 
Maison Ullens - www.maisonullens.com 
Mambo - Lisboa: Av. Coronel Eduardo Galhardo, 12-
A/B/C. Tel. 21 813 33 91. www.mambo-
unlimitedideas.com 
Manduka - www.manduka.com 
Mango - www.mango.com  
Marc by Marc Jacobs - Lisboa: Largo de S. Carlos, 1.
Tel. 21 342 93 15. Ver Loja das Meias 
Marc by Marc Jacobs (óculos) - Grupo Safilo, n.º
verde: 800 221 320
Marc Jacobs (óculos) - Grupo Safilo, n.º verde: 
800 221 320
Marina Rinaldi - www.marinarinaldi.com 
Marni - Ver Fashion Clinic. www.marni.com 
Massimo Dutti - www.massimodutti.com
Max&Co (óculos) - Grupo Safilo, n.º verde: 
800 221 320
Max Mara - Lisboa: Av. da Liberdade, 231-239. 

Tel. 21 314 00 31. www.maxmara.com 
Max Mara (óculos) - Grupo Safilo, 
n.º verde: 800 221 320
Max&Moi - www.maxemoi.com 
Mayoral - www.mayoral.com
Messika - Torres Distribuição: 21 811 08 90
Mikimoto - www.mikimoto.com 
Miss Sixty (joias) - Tel. 21 862 60 71.
https://www.facebook.com/jitime?fref=ts
Miu Miu - Lisboa: Av. da Liberdade, 92. 
Tel. 21 324 70 90. Ver Fashion Clinic. www.miumiu.com 
Montblanc - Boutique Montblanc Lisboa: Av. da
Liberdade, 111. Tel. 21 325 98 25
Moooi - www.moooi.com 
Moschino - www.moschino.com 
Moss - Ver Optivisão.
Mustache - www.mustache.net.br 
Muuto - www.muuto.com 
My Your - www.myyour.eu 
Nanimarquina - www.nanimarquina.com 
Nike Sportswear - Nike Portugal. Tel. 21 416 97 00.
Lisboa: Nike Store Chiado, Rua Garrett, 23. 
Tel. 21 011 20 61
Nina Ricci - Puig Portugal: 21 371 76 00/05
Nomess - www.nomess.dk 
Normann Copenhagen - www.norman-
copenhagen.com 
Nuno Gama - Lisboa: Rua do Século, 171. 
Tel. 21 347 90 68
Objekto - www.objekto.fr 
One (joias e relógios) - Watch Planet: 21 342 83 08
Óptica Boavista - Porto: Av. da Boavista, 1003. 
Tel. 22 096 99 40
Optivisão - Tel. 21 989 84 00. www.optivisão.pt
Paco Rabanne - www.pacorabanne.com
Pandora - Visão do Tempo: 21 425 72 00.
www.pandora.net
Parfois - www.parfois.com    
Patrizia Pepe - André Costa: 22 619 90 50
Pedro del Hiero - www.pedrodelhierro.com 
Pepe Jeans - Tel. 21 340 00 10. www.pepejeans.com 
Pinko - Offina M: www.officinam.com. 
Tel. 22 938 96 56/93 357 81 30
Polaroid - Grupo Safilo, n.º verde: 800 221 320
Pols Potten - www.polspotten.nl 
Prabal Gurung - www.prabalgurung.com 
Prada - Lisboa: Av. da Liberdade, 206-210. 
Tel. 21 319 94 90. www.prada.com 
Primark - www.primark.pt 
Pull & Bear - www.pullandbear.com 
Purificacion Garcia - Lisboa: Av. da Liberdade, 150.
Tel. 21 325 97 67. www.purificaciongarcia.com 
QuartoSala - Tel. 21 441 11 10. www.quartosala.com 
Ralph Lauren Home - www.ralphlaurenhome.com
Rimowa - Lisboa: Av. da Liberdade, 160-162. 
Tel. 21 199 53 14. www.rimowa.de 
Roche Bobois - Lisboa: Av. 24 de Julho, 3. 
Tel. 21 396 08 73
Rolex - Ver Torres Joalheiros
Saint Laurent - Ver Stivali. www.ysl.com 
Samsonite - Tel. 253 60 60 70
Smallable - www.smallable.com 
Sportmax - www.sportmax.com
Stella McCartney - Ver Fashion Clinic e Loja das
Meias. www.stellamccartney.com 
Stefanel - Stefanel Portugal: 21 445 71 00
Stefano Tartini - www.stefanotartini.com 
Stivali - Lisboa: Av. da Liberdade, 38-B. www.stivali.pt 
Stradivarius - www.stradivarius.com
Stuart Weitzman - www.stuartweitzman.com 
Swarovski - www.swarovski.com
Swatch - http://www.tempus.pt/swatch
Ti Sento - www.tisento-milano.com 
Tod’s - Lisboa: Av. da Liberdade, 196. 
Tel. 21 007 92 53
Tom Ford - Ver Fashion Clinic e Loja das Meias.
www.tomford.com 
Tom Ford (óculos) - Marcolin Portugal: 21 468 63 72.
infoportugal@marcolin.com 
Topshop - www.topshop.com 
Torres Joalheiros - Tel. 21 324 30 30. 
www.torres.pt 
Tosca Blu - Graça Costa: 91 782 20 26.
gracacosta.rep@gmail.com; www.toscablu.it   
Tous - www.tous.com/pt
Triumph - www.triumph.com 
Tuc Tuc - www.tuctucstore.com 
Uterqüe - www.uterque.com 
Ventcouvert - www.ventcouvert.com 
Véronique Leroy - www.veroniqueleroy.com 
Versace - www.versace.com 
Vhernier - www.vhernier.it 
Zadig & Voltaire - Lisboa: Av. da Liberdade, 84-88. 
Tel. 21 342 63 16. www.zadig-et-voltaire.com 
Zana Bayne - www.zanabayne.com 
Zara - www.zara.com 
Zara Home - www.zarahome.com 

//BOA VIDA 
MORADAS

ÀS SEXTAS NAS BANCAS

SEJA 

BEM-VINDO 

AO MUNDO 

DOS FAMOSOS.



WWW.MAXIMA.PT // 209

BOA VIDA//
HO RÓ SCOPO

CARNEIRO 21 MAR // 20 ABR BALANÇA 23 SET // 22 OUT

AMOR O amor será muito idealista neste período. Os
padrões e expectativas andarão elevados e nem todos
conseguirão corresponder a eles. SAÚDE Baixa imu-
nidade e falta de resistência física poderão incomo-
dá-la até ao dia 16. Consumir mais fruta e legumes
ajudará. LIFESTYLE Identificar-se-á emocionalmente
e saberá dar mais valor aos objetos e às pequenas
coisas que fazem parte da sua vida. O vermelho dar-
-lhe-á força para agir, lutar e conquistar.

AMOR Andará cautelosa e demasiado prática no que
respeita ao amor. Entregue o seu coração e deixe as
emoções falarem mais alto. SAÚDE Se estiver prestes
a dar à luz, tome todas as precauções necessárias.
Para as outras, o aviso não é muito diferente: evite o
excesso de exercício. LIFESTYLE Partilhe a sua sabe-
doria com uma pessoa mais nova e dê-lhe uma mão
amiga, talvez sob a forma de uma recomendação. O
magenta acentuará a sua intuição e espiritualidade.

PEIXES 19 FEV // 20 MAR VIRGEM23 AGO // 22 SET

AMOR Deverá tentar dominar a tendência para o ciúme
ou para a possessividade. Dê mais espaço à sua ca-
ra-metade. SAÚDE Pequenas lesões poderão ocorrer
este mês. Tenha cuidado no manuseamento de fogo
ou de água muito quente. LIFESTYLE Afaste-se das
apostas e dos investimentos precipitados: irão fazê-la
perder dinheiro. O azul-petróleo fará de si a pessoa
perfeita para liderar um projeto importante.

AMOR Alguém que ama em segredo poderá dar-lhe
um grande desgosto. É importante que fale sobre os
seus sentimentos sem ir com sete pedras na mão.
SAÚDE As constipações e gripes não lhe darão tréguas
nesta altura. Ingira bastantes líquidos. LIFESTYLE Este
mês, poderá ter contactos com o estrangeiro. Dê no-
tícias a um amigo distante. O cinzento atuará como
escudo contra influências externas.

AQUÁRIO 20 JAN // 18 FEV LEÃO 23 JUL // 22 AGO

AMOR É possível que uma antiga paixão apareça ago-
ra e agite alguns sentimentos mal resolvidos. Trans -
mita maturidade se decidirem conversar. SAÚDE
Surgirão alterações nas suas rotinas e práticas de
saúde. Poderá ter de abdicar de algumas coisas que
lhe dão prazer. LIFESTYLE Este será um bom período
para fazer psicanálise, recuar no tempo e verificar
como o seu passado a influencia e condiciona o seu
presente. O rosa torná-la-á mais bondosa e amável.

AMOR Envolver-se com um superior ou colega não
trará momentos harmoniosos à sua vida amorosa.
Analise bem se o risco compensa. SAÚDE Pondere
visitar um quiroprata se sentir dores fortes nas cos-
tas. Tente cortar na fast-food e tome mais vitaminas.
LIFESTYLE Tente não ser demasiado submissa em re-
lação aos seus superiores e confie mais nas suas ca-
pacidades. O castanho desenvolverá o seu sentido
de responsabilidade.

CAPRICÓRNIO21 DEZ // 19 JAN CARANGUEJO22 JUN // 22 JUL

AMOR Cuidado com os seus desejos de apressar
um compromisso. Dê tempo ao amor para que este
tome o seu rumo normal. SAÚDE A pressa e a im-
paciência não são amigas do seu coração. Afaste
o stress da sua vida e relaxe mais. LIFESTYLE A
busca do prazer e da diversão estarão na ordem
do dia. Procurará e atrairá a companhia de pessoas
alegres e joviais. O turquesa é a cor certa para com-
bater o cansaço.

AMOR Seja qual for a sua idade ou fase da vida, a
sua imagem terá mais glamour, beleza e graça. O
sexo oposto irá notar. SAÚDE No geral, os Capr córnios
não tratam de si o suficiente. Se há anos que não
põe um pé no dentista, deverá fazê-lo agora.
LIFESTYLE Contrarie a tendência para juntar. Liberte-
-se de objetos e papéis que tem vindo a acumular ao
longo do tempo. Limpe, deite fora. Use o azul-claro
para uma maior tranquilidade. 

SAGITÁRIO 22 NOV // 20 DEZ GÉMEOS 21 MAI // 21 JUN

AMOR Evite atitudes arrogantes com o seu companhei-
ro. Faça um esforço para se adaptar às situações, em
vez de tentar sempre controlá-las. SAÚDE Sentir-se-á
fatigada durante o dia mas, chegada a noite, as insónias
não a deixarão descansar convenientemente. Afaste 
a televisão e o telemóvel de si quando for dormir.
LIFESTYLE Terá uma maior necessidade de assistir a
espetáculos, exposições e manifestações artísticas em
geral. O burgúndia enchê-la-á de coragem e ousadia.

AMOR Mudanças profundas na sua relação, como um
casamento ou divórcio, deverão ficar em stand-by
por agora. SAÚDE Apesar de parecer estranho, o plano
alimentar de que tem ouvido falar pode muito bem
resultar consigo. Dê o benefício da dúvida. LIFESTYLE
Um bom livro, a prática da meditação ou uma música
mais profunda dar-lhe-ão uma sensação de paz e
tranquilidade. O lavanda ajudá-la-á a analisar-se,
dando-lhe maior consciência de si própria.

TOURO 21 ABR // 20 MAI

AMOR Caso o seu relacionamento sobreviva a este
período difícil, muito provavelmente sobreviverá a
qualquer coisa. SAÚDE Se pratica yoga, deve dar
mais atenção às posturas que fortalecem a coluna.
Tenha atenção ao fígado até ao dia 5. LIFESTYLE
Afinará novos métodos de trabalho e será mais efi-
ciente. Os seus colegas de profissão verão em si
um exemplo a seguir. Aposte no prateado se estiver
a preparar uma grande mudança na sua vida.

Escorpião
23 OUTUBRO // 21 NOVEMBRO

Lorde,
cantora, 
7 de
novembro
de 1996
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PERSONALIDADE Este é um signo regido 
por Marte, símbolo das transformações 
e da renovação. A mulher Escorpião é 
dotada de muita sensibilidade, intuição e um
magnetismo que nunca passa despercebido.
A sua beleza profunda e misteriosa e o seu
olhar penetrante enfeitiçam qualquer 
um. Enérgica e dinâmica, não se deixa 
abater pelos problemas e entrega-se
emocionalmente a tudo o que faz. A sua fúria
é única: pode explodir a qualquer momento 
e convém estar-se preparado. Para ela, 
não existe meio-termo – ou adora ou odeia 
a pessoa. Esta mulher pode esquecer
facilmente tudo o que lhe fizeram de bom,
mas não esquece nenhum mal que lhe
possam ter feito. Nos relacionamentos, tende
a ser ciumenta e possessiva (porque preza a
fidelidade acima de tudo) e tem necessidade
de ser sempre a dona do jogo! No entanto,
detesta ser controlada. Nas amizades,
exigirá honestidade e provas de confiança,
retribuindo na mesma moeda. É incapaz de
ficar indiferente aos problemas dos outros,
embora a sua ajuda não seja ostensiva.
Profissionalmente, pode-se confiar nela, 
pois a discrição é um dos seus valores.

AMOR As altas expectativas e exigências do seu
parceiro poderão criar problemas na relação.
Discuta realisticamente o que pode dar em
termos de tempo e apoio emocional. SAÚDE 
É possível que sinta indisposições. Há pontos de
reflexologia que podem ajudar. LIFESTYLE A sua
boa reputação e estatuto profissional poderão
trazer-lhe novas oportunidades de lucro. O
dourado irá trazer-lhe inspiração e energia.
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Anel em platina com diamantes e pérola, Mikimoto.
Anel em diamantes e quartzo fumado, Vhernier. Anel
da coleção Sensuale em ouro rosa com quartzo rosa,
de Grisogono. Anel em ouro com pérola barroca,
Buccellati. Anel em ouro branco com diamantes,
Chopard. Anel da coleção Emprise em ouro com
quartzo fumado, Louis Vuitton Joalharia. Tudo preços
sob consulta. Porta-joias em plexiglas, €9750, Chanel.
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À semelhança de 2013, a Máxima volta a realizar o Prémio Máxima Mulher de Negócios, 
criado há mais de duas décadas pela fundadora da revista, Madalena Fragoso. Este prémio
conta o apoio do Jornal de Negócios. Em 2014 teremos, como é habitual, duas categorias
principais e uma votação a três tempos.

MULHER DE NEGÓCIOS DO ANO Destinado a
empresárias, presidentes e administradoras de
empresas, mulheres que atingiram o topo das suas
carreiras e que estão na primeira linha da liderança
das empresas.
EXECUTIVA DO ANO Destinado a diretoras 
e executivas de primeira linha, bem como a
empreendedoras que estão a caminho do topo,
constituindo a próxima geração de líderes.

PROCESSO DE SELEÇÃO

> 1. Escolha das nomeadas: Um júri presidido pela diretora da Máxima, Sofia Lucas, e constituído por diretores e editores de publicações económicas e de negócios,
especialistas na área empresarial e pelas duas vencedoras da edição 2013, fez uma pré-seleção de 18 nomeadas para as duas categorias do prémio.

> 2. Seleção das finalistas: As listas de nomeadas serão agora postas à votação das leitoras e leitores da Máxima e do Jornal de Negócios num site criado
especialmente para o efeito: mulherdenegocios.maxima.xl.pt.

As três primeiras nomeadas em cada categoria passarão à fase final de seleção.
> 3. Apuramento da vencedora: O júri, presidido pela diretora da Máxima, escolherá as vencedoras de entre as três finalistas de cada categoria.

CATEGORIAS DO PRÉMIO

AGORA, CHEGOU A SUA VEZ DE VOTAR!
Leia tudo sobre as nomeadas nas páginas seguintes, faça a sua seleção para cada uma das
categorias do prémio e no site mulherdenegocios.maxima.xl.pt contribua para a escolha 
da Mulher de Negócios do Ano e da Executiva do Ano através dos seus dois votos. 
A Máxima e o Jornal de Negócios agradecem a sua participação!

Nesta edição, alargamos a esfera de prémios através de cinco novas categorias que extravasam a área
estritamente empresarial.
PRÉMIO CARREIRA Distingue uma mulher com provas dadas de profissionalismo e sucesso ao longo
do seu percurso profissional.
PRÉMIO INOVAÇÃO Pretende-se, nesta categoria, distinguir uma ideia, um projeto, uma iniciativa de sucesso.
PRÉMIO CIÊNCIA Elegemos uma individualidade que se tenha distinguido no campo científico.
PRÉMIO CULTURA Identificamos a pessoa responsável pelo projeto ou iniciativa que tenha enriquecido
a cultura nacional.
PRÉMIO CIDADANIA A consciência ética, social ou ecológica estará em evidência nesta nova categoria.

NOVAS CATEGORIAS 

Com o apoio
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Camilo Lourenço Começou por ser jornalista na secção
de Economia do Semanário (1987), editor de Economia
da Rádio Correio da Manhã, redator principal do Sema-

nário Económico e coordenador da secção Nacional do
Diário Económico, de que foi um dos jornalistas funda-
dores. Foi diretor-adjunto e depois diretor da Valor, revista
que ajudou a fundar em 1992, editor de Economia da
Rádio Comercial e diretor editorial de várias revistas da
Editora Abril/Controljornal, bem como comentador de
assuntos económicos da Rádio Capital. Dirigiu a revista
Mais-valiaentre 2003 e 2005. Hoje, é comentador da RTP
e RTP Informação, apresentando o programa A Cor do

Dinheiro desde 2007, ano em que se tornou colunista do
Jornal de Negócios. Comentador de assuntos económi-
cos do Rádio Clube Português (RCP, 2008 a 2010), onde
apresentava Moneybox e A Cor do Dinheiro, bem como
da Media Capital Rádios. Com o fim do projeto RCP, pas-
sou para a Rádio M80, onde apresenta os dois progra-
mas herdados do RCP. É ainda comentador da TVI, onde
apresenta, no programa Você na TV, a rubrica Contas na

TV. Docente universitário, lançou em 2009 o seu primeiro
livro a solo, Como Esticar o Salário e Encurtar o Mês.
Tem-se dedicado também a fazer palestras em diversas
organizações, nacionais e internacionais, sobre a atuali-
dade económica e gestão. 

Dalila Pinto de Almeida Formada em Psicologia,
tem uma pós-graduação em Gestão de Recursos
Humanos e trabalha há mais de 20 anos em Con-
sultoria, na área de Gestão de Talento: Executive
Search (Headhunting), Business Coaching e Asses-
sment de Competências. Colabora ainda em pro-
cessos de mudanças nas empresas e em 2011
publicou o livro Mudar de Vida com base em teste-
munhos positivos, recolhidos no âmbito da sua ati-
vidade. Há cerca de um ano criou a DPA Consultoria,
o seu próprio projeto de Gestão de Talentos.

Olga Martins Vencedora na categoria Executiva do
Ano 2013, estudou Engenharia Química e Enologia,
tendo trabalhado na Chateaux Cantenan Brown e na
Pichon Longueville, do grupo AXA. Em 2003, passou
a integrar o Conselho de Administração da Lavra-
dores de Feitoria e, em 2006, assumiu o cargo de
CEO da empresa, função que acumula com o cargo
de Diretora Comercial. Conseguir tornar a Lavrado-
res de Feitoria uma das dez maiores exportadoras
de vinho do Douro é aquele que considera o seu
maior sucesso profissional. 

JÚRI

O júri deste Prémio, responsável pelo apuramento das nomeações que encontrará nas páginas seguintes, foi presidido por Sofia Lucas, diretora da
revista Máxima (com voto de qualidade), e constituído por especialistas, cujos currículos aqui ficam.

Helena Garrido Diretora do Jornal de Negócios e pro-
fessora de Jornalismo Económico e Jornalismo e Ins-
tituições Europeias na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, iniciou a carreira de jor-
nalista em 1987. Convidada para comentar a atuali-
dade económica e financeira nos canais de televisão
e na rádio, tem ainda um blogue pessoal, o Visto da
Economia. Licenciada em Economia pela Faculdade
de Economia da Universidade Nova de Lisboa e com
a componente curricular do Mestrado em Economia
Aplicada. Recebeu o Prémio Excelência no Jornalismo
Económico em 2013, da Ordem dos Economistas.

Maria João Vieira Pinto Diretora editorial das revis-
tas Executive Digest e Marketeer, foi editora desta úl-
tima entre 1999 e 2007. Formada em Línguas e
Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, foi jornalista e editora nas
áreas de Política e Economia no jornal O Comércio

do Porto (1992 a 1999). Colaborou nos Cadernos de
Management da revista Prémio, foi editora da revista
da companhia aérea Air Luxor e da revista interna do
Grupo José de Mello, bem como colaboradora da re-
vista Selecções do Reader’s Digest

Deolinda Nunes Distinguida com o Prémio Máxima
Mulher de Negócios 2013, é, desde 2012, a Diretora de
Relações Corporativas da Nestlé Portugal, onde as-
sume responsabilidade por um alargado leque de
áreas: Relações Institucionais, Criação de Valor Parti-
lhado, Gabinete de Imprensa, Comunicação Interna e
a Unidade de Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Licenciada
em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, Deolinda iniciou a sua ati-
vidade na Fábrica de Conservas Pátria, Lda., em 1979.
Em 1982, transitou para a Montarroio, S.A., onde foi
chefe de produção do departamento agroindustrial e,
mais tarde, diretora de produção da empresa, englo-
bando também o departamento de cafés. A aventura
na Nestlé começou em 1993, como diretora da Fá-
brica do Porto (cafés torrados) durante quatro anos,
e, posteriormente, até fevereiro de 2012, com a direção
da Fábrica de Avanca, que é a maior e mais impor-
tante fábrica da Nestlé em Portugal.
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NOMEADAS

Aoutras particularidades curiosas: a engenheira agrónoma tornou-se de-
tentora a 100 por centro da empresa onde era apenas inicialmente co-
laboradora. 
A Vasverde entrou no mercado de produção de relva em tapete, em 1994,
e foram vários os projetos que acabaram por salientar o know-how de
Ana Caldeira Cabral na área. Licenciada em Engenharia Agronómica,
ramo de Proteção de Plantas, pelo Instituto Superior de Agronomia,
possui também uma Pós-Graduação em Turfgrass Management (Gestão
de Relvados) pela University of California, Davis USA, sendo membro
da International Turfgrass Society.
A sua ligação à Sitoflor, uma subsidiária do centenário grupo hortícola
francês Darbonne, remonta a 1999, quando assumiu a responsabilidade
de encontrar em Portugal os melhores terrenos de areia para instalar
aquela que se chamaria Sitoflor Ibérica. Um ano depois, é convidada a
assumir a Direção Técnica desta empresa, e em 2004, passa a Diretora
Executiva. A fusão com a empresa de consultoria Vasverde era um passo
natural e acaba por acontecer em 2011, ano em que Ana passa a assumir
a função de CEO. Ana Caldeira Cabral “passou a patroa”, como lhe dizem
os funcionários, e esta transição é fruto de um espírito empreendedor
que entra em campo nas horas mais decisivas da sua vida.   

DEFENDE QUE SUCESSO É FEITO
DE PENSAMENTO CRÍTICO, 
DE ABERTURA À MUDANÇA.

Ana Caldeira Cabral 

O Estádio da Luz é “apenas” um dos clientes da Vasverde. Um
entre muitos projetos ambiciosos, como aquele que foi coor-
denar a instalação e a manutenção de relva de todos os espaços
verdes da Expo 98. Ana Caldeira Cabral é a única mulher CEO
no segmento das relvas em Portugal, mas a sua história tem

CEO VASVERDE 

PRÉMIO MÁXIMA

DE NEGÓCIOS
MULHER

A ENGENHEIRA AGRÓNOMA TORNOU-SE
DETENTORA A 100% DA EMPRESA ONDE
ERA APENAS COLABORADORA.
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BBeatriz Rubio

Quando terminou o curso de Economia e Gestão de Empresas,
na Universidade de Saragoça, de onde é natural, decidiu fazer
um MBA na Universidade de Navarra. Em 1990, ingressou na
direção comercial da L’Oréal, em Espanha, mas motivos fami-
lares trouxeram-na para Portugal. Até hoje. Após assumir a di-
reção da divisão de perfumes seletivos na Parfum&Beauté, se-
guiu-se a Direção de Compras do Recheio, no Grupo Jerónimo
Martins, em 1998. A RE/MAX surge no seu caminho quatro anos
depois. Começou por integrar a empresa com os pelouros de mar-
keting e financeiro mas, em 2009, torna-se CEO da marca em
Portugal. E os resultados continuam à vista: só no primeiro tri-
mestre deste ano, a RE/MAX vendeu 1876 casas, registando um
crescimento de 54% face ao período homólogo do ano passado,
revelou Beatriz Rubio durante a Convenção anual da empresa.
A CEO da RE/MAX Portugal acredita que, “independente-
mente da situação que nós vivemos, somos nós que criamos a
nossa realidade”. E é também esta motivação contagiante que,
em 2012, fez Beatriz Rubio ir atrás de uma velha paixão: ajudar
equipas comerciais a atingir resultados magníficos. É esta a
missão de Motiva-te, um projeto “capaz de criar uma nova ati-
tude nas empresas”.
Com o dinheiro que ganhou nas 48 mil horas de formação em
empresas,  decidiu iniciar um novo projeto de solidariedade cha-
mado Motiva-te Portugal e EmpowerWomen. “O nosso mal, mu-
lheres, é sonhar pequeno, pois achamos que não temos o direito
de sonhar grande... E desta forma, nós limitamos a nossa capa-
cidade de sermos bem sucedidas profissionalmente”, diz Beatriz,
finalista do prémio Melhores Gestores de Pessoas em Portugal
em 2012 e 2013, e uma das três finalistas do Prémio Mulher de
Negócios em Portugal da revista Máxima. Este é um resumo dos
passos que levaram Beatriz Rubio ao sucesso. Muitos outros de-
safios da sua vida podem ser lidos no seu livro, acabado de lançar:
Conquistando a Vitória é... mais uma vitória.

CEO DA RE/MAX PORTUGAL

C

Nem todas as empresas têm o privilégio de receber a visita de
Barak Obama. Mas a M. Luis Construction, uma empresa de
Rockville, no estado de Maryland, foi notícia em setembro do
ano passado, precisamente por isso. O Presidente dos Estados
Unidos visitou a empresa de Cidália Luis-Akbar e, num discurso
transmitido para todo o mundo, contou a história da família
Luis que, para Obama, representa a materialização do sonho
americano. Os pais de Cidália emigraram para França nos anos
60, mas resolveram voltar a Portugal após a revolução. Porém,
rapidamente rumaram aos Estados Unidos. O pai começou a
trabalhar numa empresa de construção, que fazia estradas. A
mãe fazia limpezas e, à noite, estudava. Seis anos depois abriam
a M. Luís Construction, onde Cidália e a irmã, Natália, come-
çaram a trabalhar com 14 anos. Lavavam ferramentas, entre-
gavam orçamentos. Mas o sonho do pai era que as suas filhas
estudassem na universidade. Licenciada em Economia e em
Português e Espanhol na Universidade do Maryland, Cidália
Luis-Akbar adquiriu formação complementar na Universidade
de Minas Gerais (Brasil), Universidade de Lisboa e na Harvard
Business Scool (EUA). E estava a trabalhar na sua tese de dou-
toramento, quando recebeu o telefonema da irmã com o desafio
de agarrar a empresa. A falência do banco americano Lehman
Brothers tinha criado uma conjuntura difícil, os clientes tinham
diminuído e de 400 colaboradores a empresa passou a 150.
Mas com a entrada de uma legislação em vigor, que criou apoios
às pequenas e médias empresas, e com a persistência das irmãs
Luis, a M. Luis Construction voltou a crescer.
Cidália Luis-Akbar tem então conquistado vários prémios de
empreendedorismo. Foi já considerada Mulher do Ano pela
National Association of Women Business Owners e, em 2010,
recebeu o Latina Powerhouse Award. Este ano, foi reconhecida
no Top 100 de mulheres do estado de Maryland, uma distinção
pela sua liderança e pelo envolvimento na comunidade.

Cidália Luis-Akbar
PRESIDENTE E PROPRIETÁRIA DA M. LUIS

CONSTRUCTION

PARA OBAMA, A HISTÓRIA DA FAMÍLIA 
LUIS-AKBAR REPRESENTA A 
MATERIALIZAÇÃO DO SONHO AMERICANO.

SÓ NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 
2014, A RE/MAX VENDEU 1876 CASAS, 
MAIS 54% DO QUE NO ANO ANTERIOR.
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D1954 a 57 trabalhou como correspondente em Línguas Estrangeiras na
Sociedade Crocker, Delaforce S.A., em Lisboa. E, em 1958, casou-se
com Ivan Villax, engenheiro químico de origem húngara. Juntos funda-
ram a Hovione Lda., que desde logo “tomou a decisão de que o Mundo
seria o seu mercado, virando-se a 100% para a exportação”, conta Diane.
O Japão foi o primeiro alvo. Depois, nos anos 60/70, alargaram-se à orla
do Pacífico e, hoje em dia, as vendas dividem-se pelos EUA, o Japão e
a União Europeia. A Hovione é uma empresa portuguesa dedicada à in-
vestigação, desenvolvimento, produção e formulação de substâncias ati-
vas farmacêuticas para multinacionais, liderando o ranking das maiores
empresas exportadoras de fármacos. 
Durante cerca de 40 anos, Diane Villax chefiou a parte administrativa, li-
derando as finanças, exportações e importações. E quando a Hovione Lda.
passou a Hovione S.A., em 1988, foi eleita Vice-Presidente do Conselho de
Administração, um cargo que ocupou até 2003, altura em que assumiu a
presidência do Conselho de Administração, que exerceu até este ano. Diane
Villax desempenha a posição de Presidente do Conselho de Administração
da Hovione Holding Limited, a entidade detentora de todas as empresas
que formam o Grupo Hovione, hoje com fábricas em três continentes, mais
de 1300 funcionários e com vendas globais de cerca de 150 milhões de
euros. Diane Villax vive em Portugal, tem quatro filhos e 16 netos.

Diane Villax 

Falar do percurso profissional de Diane Villax é falar da Hovione.
É isto que acontece quando se trabalha numa mesma empresa
há 55 anos. Mas neste caso há muito que contar. Embora tenha
passado a infância em Inglaterra, Diane Du Boulay Villax nasceu
em Lisboa, mantendo duas nacionalidades: inglesa pelo pai e por-
tuguesa pela mãe. Educada no Colégio de S. José e no Liceu
Francês de Lisboa, até 1952, tirou um curso de estenografia, da-
tilografia e aprendeu princípios de contabilidade em Londres. De

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA HOVIONE HOLDING LIMITED

O nome Fátima Mendes é uma referência no universo da moda nacional.
Pioneira na divulgação das principais marcas de moda em Portugal,
Fátima Mendes criou o seu grupo, hoje composto por seis lojas, há 31
anos. 
Com formação académica na área das artes, conta que abdicou da sua
carreira no ensino para se dedicar, de alma e coração, à construção do
seu projeto de luxo no mundo da moda. A história começa em 1983, com
a abertura, em Guimarães, da primeira loja Fátima Mendes para Senhora.
Em 1991, inaugura Fátima Mendes para Homem. E foi durante estes
anos que, juntamente com a sua equipa, introduziu várias marcas inter-
nacionais, como Marc Jacobs, Emilio Pucci, Dolce & Gabbana ou Lanvin,
consolidando assim o seu mercado. Alguns anos depois, Fátima Mendes
abre as suas lojas para Senhora e Homem no Porto, na zona do Aviz. E
em 2011 e 2012, aventura-se na loja Little, a pensar nas crianças, inau-
gurando espaços na Cidade Invicta e em Guimarães. 
Mas as novidades não ficam por aqui. No ano passado, o grupo Fátima
Mendes voltou a ser notícia, com o lançamento da nova loja online, com
distribuição nacional e internacional, aberta 365 dias por ano, 24 horas por
dia e acessível de qualquer parte do mundo, com todos os produtos à venda
nas lojas físicas, de forma a posicionar Fátima Mendes no mercado das bou-
tiques mundiais de moda e acessórios de luxo. “É o início de uma nova etapa.

FFátima Mendes

Com um passo à frente, com visão de futuro, este é um projeto
pessoal focado em oferecer, num espaço de bom gosto e elegância,
os objetos de desejo das mulheres, dos homens e até das crianças”,
referiu na altura Fátima Mendes, que conta também com o apoio
e a paixão das suas duas filhas neste projeto. Pela sua vitalidade
e empreendedorismo, Fátima Mendes foi distinguida como uma
das 300 Embaixadoras da Rede Europeia do Empreendedorismo
Feminino, criada pela Comissão Europeia, em 2009.

FUNDADORA E PROPRIETÁRIA DAS LOJAS FÁTIMA
MENDES

M
UM PROJETO PESSOAL FOCADO EM
OFERECER OBJETOS DE DESEJO 
A HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS.

O GRUPO HOVIONE TEM FÁBRICAS
EM TRÊS CONTINENTES E MAIS
DE 1300 FUNCIONÁRIOS.
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Arquiteta de formação, ainda pensou ser possível conciliar am-
bas as vertentes, quando, em 1999, decidiu criar um espaço de-
dicado à aplicação de unhas de gel. Mas a evolução do negócio
rapidamente lhe deu uma resposta inversa. O marido abrira o
primeiro solário no Colombo, o que a levou a visitar feiras de
estética e a ter a ideia de criar um serviço complementar de
unhas. Grávida do primeiro filho, reuniu-se ainda assim com o
administrador do Centro Comercial Colombo, que foi recetivo
à abertura do primeiro quiosque, um formato alternativo, na
altura, à falta de lojas disponíveis. Madga Lourenço fez então
parte da primeira equipa do Colombo a fazer unhas e a dar for-
mação. E seguiram-se outros quiosques em outros centros co-
merciais, até o volume de negócios conduzir naturalmente ao
franchising, hoje da responsabilidade do marido. A Nails4’US
entretanto já passou fronteiras, estando presente em Espanha,
onde rapidamente atingiu as 30 unidades, e em Angola, onde
Magda Lourenço tem expectivas de poder abrir um espaço VIP,
à semelhança do espaço da Avenida da Liberdade, em Lisboa.
Em Portugal, os quiosques de aplicação de unhas de gel torna-
ram-se uma referência e são já 20 os espaços dedicados ao em-
belezamento de unhas. 
A empresa 100% portuguesa distingue-se, segundo a fundadora,
pelos recursos humanos, pela rigorosa formação profissional
das técnicas, pela qualidade do ambiente dos espaços e pela
matéria-prima, ou seja, os produtos, conforme a legislação eu-
ropeia de cosmética e devidamente legalizados pelo Infarmed. 
Empreendedora e determinada, Magda Lourenço só poderia
fazer um balanço muito positivo do seu projeto, defendendo que
a paixão inspirou o sucesso. Atenta às tendências de moda, sen-
do aliás a área pela qual começa a ler uma revista, Magda revela
a sua cor favorita de verniz – qualquer nude metalizado ou pur-
purinado – e recorda a sua primeira memória de beleza: “A mi-
nha mãe porque se maquilhava todos os dias.”

FUNDADORA DA NAILS4’US

A sua história na Imperial começa em 1984. Na altura, estava
ligada à Investigação e Desenvolvimento, um setor que ainda
hoje lhe desperta o interesse. Um ano depois, Manuela Tavares
de Sousa, licenciada em Engenharia Química, pela Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), decidiu então
especializar-se na área de chocolate e produtos de confeitaria,
e através de um curso na conceituada Zentralfachschull der
Deutchen Subwarenwirstschaft, em Solingen, na Alemanha,
teve oportunidade de aprender mais sobre o fabrico de cho-
colate junto dos melhores especialistas do ramo. 
Já de regresso a Portugal, e para alimentar a vontade de ad-
quirir conhecimentos na área nutricional, continua a apostar
na formação, concluindo em 1990 um curso de Ciências
Farmacêuticas na Universidade do Porto. Enquanto isso, con-
solidava o seu percurso na Imperial. Primeiro, teve a seu cargo
a responsabilidade do Departamento de Processo de Fabrico
e a Direção de Desenvolvimento e Qualidade.
Depois, passou também a gerir a Direção de Exportação e
Contract Manufacturing. Até que surgiu a desafiante nomeação
para CEO da Imperial, em 2001. Aceitou, confiante de que atra-
vés de três vetores cruciais – inovação, diferenciação e com-
petitividade – iria, em conjunto com a sua equipa, ser capaz de
melhorar o desempenho da Imperial. 
E a verdade é que, desde que assumiu a liderança, a Imperial
tem crescido e conquistado posições de liderança em vários
segmentos. Manuela Tavares de Sousa defende que o sucesso
é feito de pensamento crítico, de abertura à mudança, de cria-
tividade e agilidade intelectual. Mas também inclui o bem-estar
emocional e familiar na receita. Casada e mãe de duas filhas,
a CEO da Imperial tem uma agenda bem preenchida de viagens
de negócios, mas faz questão de continuar a privilegiar a família. 

O SUCESSO É FEITO
DE PENSAMENTO CRÍTICO, 
DE ABERTURA À MUDANÇA.

Manuela Tavares 
de Sousa 

CEO DA IMPERIAL

A EMPRESA DISTINGUE-SE PELOS 
RECURSOS HUMANOS, PELA FORMAÇÃO
E PELA QUALIDADE DOS AMBIENTES.
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MMaster em Business Administration pelo IESE Business School
(Barcelona). Maria José Amich iniciou a sua carreira como consultora
de gestão para a maior empresa fabricante de açúcar na Dinamarca,
DDS Sukerfrabriker. Depois de uma passagem pela Banca, como analista
financeira, prosseguiu no setor de Fast Moving Consumer Goods, onde
durante dez anos desempenhou funções na Direção de Marketing e
Comercial. Trabalhou ainda no setor dos media, no Grupo Impresa, na
Direção-Geral de uma spin-off, e na Newshold, integrando a Direção
Comercial e de Desenvolvimento de Negócio. Mas voltou a conhecer
uma nova área de mercado, desta vez o setor fashion retail, como Diretora
de Comunicação e consultora de estratégia para o Grupo Regojo. Faltava
partilhar o seu conhecimento pela área do empreendedorismo, o que
veio a acontecer, com o convite da Escola de Direção e Negócios AESE,
para colaborar na disciplina de novas aventuras empresariais.
Sócia fundadora da Professional Women Network Lisbon, desde 2011,
Maria José Amich é também membro do Conselho de Direção, assu-
mindo a coordenação do comité de empreendedorismo de 2012 a 2014.
É ainda Fundadora e Presidente da Associação WomenWinWin para o
desenvolvimento do Capital Humano e da Iniciativa Empresarial
Feminina que inclui vários programas de apoio orientados à comunidade
de mulheres empreendedoras em Portugal. Casada e mãe de três filhos,
nasceu em Barcelona, mas reside em Portugal.

Maria José Amich

Em outubro de 2013, decidiu fundar a primeira comunidade
online de mulheres empreendedoras de língua portuguesa, a
Comunidade WomenWinWin. Uma espécie de local virtual que
permite às mulheres conhecerem outras empreendedoras e da-
rem-se a conhecer, a fim de contagiarem motivação, partilhar
ideias e detetar novas oportunidades de negócio. Esta plata-
forma tem a particularidade de oferecer ferramentas como o
programa de mentoring womenwinwin.com. Licenciada em
Economia pela Universidade de Genève (Suíça) e com um

FUNDADORA E PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
WOMENWINWIN

O apelido Nabeiro nunca implicou destino traçado. A prova disso é que,
após a licenciatura em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-
-Artes de Lisboa, Rita Nabeiro fez as malas e foi procurar obter expe-
riência em Itália, onde trabalhou numa agência de comunicação e publi-
cidade. No regresso a Portugal, passou pela agência Brand New, mas em
2006 sentiu que “poderia estar a desperdiçar a oportunidade de aprender
com um homem de grande sabedoria como é o meu avô (Rui Nabeiro,
Fundador da Delta Cafés)”. A Delta Cafés sempre fizera parte da sua
vida, mas depois de integrada no departamento de marketing, a pers-
petiva era diferente. E um ano depois, mais ainda. A Adega Mayor, o
mais recente projeto do Grupo, tornou-se o seu foco. A tradição vitivi-
nícola já existia em Campo Maior, mas estava adormecida e havia que
repor os costumes com inovação. Surgiu então o nome do arquiteto Siza
Vieira para projetar o edifício: a adega tornou-se um marco a nível in-
ternacional, tendo participado em exposições como a do MoMA (Museu
de Arte Moderna de Nova Iorque). O packaging, a criação de edições
especiais, eventos como o Wine Talkings ou o Festival Delta Tejo são exem-
plos das iniciativas promovidas pela Administradora da Adega Mayor. 
O seu percurso nem sempre foi fácil. Rita Nabeiro recorda o momento
em que assumiu a liderança e reorganizou a equipa: “Foi necessário
aprender a lidar com várias pessoas e mantê-las focadas em direção a

A ADEGA MAYOR FOI PREMIADA 
COM CINCO MEDALHAS NUM DOS MAIS
IMPORTANTES CONCURSOS INTERNACIONAIS.
INTERNACIONAIS.

RRita Nabeiro

um objetivo, procurando inverter um ciclo menos positivo para
uma mudança de atitude, procedimentos e processos que hoje
já se refletem nos resultados”. Este ano, num dos concursos
de vinho de maior prestígio a nível internacional, que decorreu
em agosto na Alemanha, o Mundus Vini 2014 – Summer
Tasting, a Adega Mayor voltou a ser premiada com cinco me-
dalhas. O orgulho que sente é também pela sua equipa, que
tem ajudado a posicionar a Adega Mayor “como uma das mar-
cas de vinho de referência no Alentejo e em Portugal”. Saúde!

ADMINISTRADORA DA ADEGA MAYOR

EM 2013, FUNDOU A PRIMEIRA
COMUNIDADE ONLINE DE
EMPREENDEDORAS PORTUGUESAS.
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de Marketing e durante oito anos assumiu diversas campanhas com
grande notoriedade em Portugal, mas também campanhas para Angola,
Moçambique, Timor e Cabo Verde. Em 2008, foi nomeada responsável
pela estratégia digital de lançamento da marca MEO e dois anos depois
surgiu o convite para Diretora de Marketing da marca, uma função que
acumula também, desde 2013, com a responsabilidade pela publicidade
da marca para o segmento jovem, a marca Moche. 
As campanhas com os Gato Fedorento, nomeadamente a primeira série
publicitária mundial Fora da Box, arrecadaram prémios de criatividade
e de eficácia, e no início de 2013, o lançamento do m40 foi considerada
uma das campanhas mais criativas e eficazes da história da Portugal
Telecom. Entre várias outras campanhas que dirigiu, das marcas MEO,
SAPO e Moche, Carla Vidal Marques deparou-se, no início de 2014,
com o desafio que diz ser “um dos maiores e mais importantes projetos
de comunicação” que liderou na sua carreira, a campanha de “transfor-
mação” da marca TMN na MEO. Durante este percurso, foi nomeada
Personalidade do Ano dos prémios Meios & Publicidade, viu a MEO
conquistar por duas vezes o troféu de marca do ano nos prémios MAR-
KETEER e conquistou por duas vezes o prémio de marca de confiança
das Selecções do Readers Digest, recebendo mais de 50 prémios nacio-
nais e internacionais pelas campanhas do MEO. 

CCarla Vidal Marques 
Licenciada em Ciências da Comunicação, com especialização
em Marketing e Publicidade, pela Universidade Autónoma de
Lisboa Luís de Camões, Carla Vidal Marques esteve sempre
ligada ao setor das telecomunicações e desde 1999 que trabalha
as principais marcas portuguesas. Começou no Departamento
de Marketing da antiga TV Cabo, onde desempenhou as fun-
ções de Gestora de Produto Internet, tendo feito parte da  equi-
pa que lançou a marca NETCABO.
Em 2000, a concorrência (SAPO) convidou-a para Diretora

DIRETORA DE MARKETING MEO

PRÉMIO MÁXIMA

DO ANO
EXECUTIVA

CARLA CONSIDERA A TRANSFORMAÇÃO
DA MARCA TMN NA MEO UM DOS 
MAIORES PROJETOS QUE LIDEROU.
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O convite para a Direção de Marketing surgiu em maio de 1998
e, há cerca de um mês, foi-lhe proposto um novo desafio: acu-
mular as funções de Marketing e Comunicação com a de res-
ponsável de Tenant Relationship Management. 
Catarina Tomaz é formada em Marketing e Publicidade pelo
IADE e iniciou a sua carreira no Grupo Renault, em 1995, de-
sempenhando funções nas vertentes de produto, vendas, for-
mação e comunicação. “Aos 23 anos iniciava a minha carreira
profissional numa multinacional. O meu sucesso dependeria
acima de tudo de mim. Sentia-me plena e confiante. Um ano
depois saí de casa dos meus pais, um ano depois casei-me,
um ano depois fui mãe”, partilha Catarina Tomaz no blogue
de Fernando Alvim. Manteve-se no Grupo, e quatro anos de-
pois, em Paris, assumiu a direção de comunicação interna e
estratégia. 
No regresso a Portugal, com saudades de casa, mas também
de tudo quanto tinha vivido, ingressou na ETIC - Escola Técnica
de Imagem e Comunicação, como Diretora de Marketing e
Comunicação, e ainda como docente. Recentemente, a Diretora
de Marketing do maior outlet da Europa acrescentou mais um
item ao currículo: Catarina Tomaz é agora sócia da Bergue&Co,
uma marca portuguesa de joalharia contemporânea, com ateliê
boutique no Lx Factory, em Lisboa.
Nasceu no Zimbabué, num hospital inglês, em novembro, num
dia de verão, como descreve no blogue esperobemquenao.blogs-
pot.com, de Francisco Alvim, e da sua vasta lista de projetos
destacam-se o “ser vendedora de ideias”, “exercer o livre-ar-
bítrio”, “ter uma exposição de fotografia” e “dar a volta ao mun-
do em dez anos”. 

Catarina Tomaz 
DIRETORA DE MARKETING DO FREEPORT

Está há pouco mais de dois anos na empresa, onde assume os
cargos de Diretora de Marketing & Comunicação no Cluster
Sul da Europa (Portugal, Espanha, França e Itália) e
Responsável de Marketing da Konica Minolta Portugal. Com
o curso de Design Industrial do IADE e um Mestrado
Executivo em Marketing do ISCTE, Joana Vilhena tem ainda
formação em Marketing Digital e Certificação Google.
Do seu percurso profissional faz parte a passagem por empre-
sas como a B2B e consultoras informáticas como a Sybase ou
a NeeaConsulting. Na subsidiária japonesa em Portugal, tem
conquistado alguns marcos importantes. Joana Vilhena subli-
nha o aumento da notoriedade e o reposicionamento da marca,
fruto da estratégia de comunicação, publicidade e patrocínios.
E destaca ainda os grandes e complexos projetos de gestão de
printing, alguns deles em clientes do PSI 20 (as 20 maiores
empresas cotadas na bolsa de Lisboa).
Habitualmente reconhecida pelas suas máquinas fotográficas,
a Konica Minolta mudou a sua estratégia, que passa agora
pelos equipamentos de impressão e pelos serviços associa-
dos. E o departamento de marketing e comunicação tem sido
muito importante na divulgação desta mensagem. No ano pas-
sado, a empresa investiu 165 mil euros em publicidade com o
claim “A primeira impressão pode enganar”. A Konica Minolta
cumpre agora os seus primeiros dez anos na Europa com um
balanço muito positivo. Só no velho continente, as vendas cres-
ceram 67%. Joana tem participado na evolução da empresa
no mercado, sendo que as suas funções obrigam a deslocações
frequentes. Os tempos livres são por isso dedicados aos seus
filhos. A Diretora de Marketing & Comunicação da Konica
Minolta Cluster Sul Europa gosta também de jogar ténis, mon-
tar a cavalo e pintar. Nos últimos anos, tem feito algumas ex-
posições (de pintura a óleo) em Lisboa e no Alentejo.

Joana Vilhena
DIRETORA DE MARKETING & COMUNICAÇÃO 
DA KONICA MINOLTA CLUSTER SUL EUROPA 
E RESPONSÁVEL DE MARKETING DA KONICA 

MINOLTA PORTUGAL

SÓ NA EUROPA AS VENDAS 
DA KONICA MINOLTA CRESCERAM 
CERCA DE 67%.

EM MAIO, CATARINA FOI NOMEADA 
RESPONSÁVEL DE TENANT 
RELATIONSHIP MANAGEMENT.
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numa entrevista à imprensa, gostava muito de ir com o pai para a empresa
nas férias: “Deixava-lhe papéis colados na porta do quarto a pedir para
me levar com ele no dia seguinte.” 
Numa empresa que tem hoje quase 1500 hectares de vinha espalhados
por Portugal e pelo mundo, Mafalda exerceu primeiro funções enquanto
Brand Manager do portefólio de espirituosos distribuídos pela Sogrape
em Portugal. Mais tarde, acumulou a gestão, no mercado português, das
marcas internacionais propriedade da Sogrape, o que lhe deu a oportu-
nidade de conhecer pessoalmente as operações na América do Sul e
render-se definitivamente a este negócio. 
A partir de 2011, Mafalda Guedes passou a ser responsável pelo porte-
fólio de marcas premium da empresa, nomeadamente a Herdade do
Peso. Em 2014, porque acredita que é importante conhecer um pouco
de todo o negócio, integrou a equipa de Vendas Internacionais da
Sogrape Vinhos. A Sogrape sempre fez parte da família. E para Mafalda
Guedes, é um privilégio poder agora trabalhar todos os dias com o seu
pai e o seu avô. 
No seu percurso profissional, conta-se uma passagem pelo Banco
Fomento Angola (BFA) entre 2009 e 2010, onde trabalhou também na
área do marketing, e ainda como analista, entre 2006 e 2009, no depar-
tamento de Consultoria de Gestão de Serviços Financeiros na Accenture. 

Mafalda Guedes 
Licenciada em Negócios e Gestão pela Oxford Brookes
University e Pós-Graduada em Enologia pela Universidade
Católica Portuguesa, Mafalda Guedes foi o primeiro elemento
da quarta geração da família Guedes a ingressar na Sogrape
Vinhos, empresa fundada pelo seu bisavô, Fernando van Zeller
Guedes, que, em 1942, teve a ideia de lançar o Mateus Rosé. 
Em 2010, quando entrou no negócio de família, a filha mais
velha de Salvador Guedes, atual presidente, sabia que o seu
caminho só podia ser o vinho. Já em criança, como recorda

AREA MANAGER SOGRAPE VINHOS

Costuma dizer que, se lhe saísse a lotaria, comprava um iate e passava o
resto da vida em cruzeiro. O que seria uma perda para a Associação
Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e
seus Sucedâneos (APICCAPS), da qual é Diretora Executiva, desde 1988. 
Ao contrário de muitas empresas que enfrentam um quadro económico
complexo, o setor do calçado voltou, no primeiro trimestre do ano, a re-
velar um desempenho muito favorável, com as vendas a aumentarem
sensivelmente 11%. “Calçado volta a acelerar o passo”, confirma a última
edição do jornal APICCAPS, onde é possível ler que “nos primeiros três
meses do ano, Portugal exportou 25 milhões de pares de calçado, no
valor de 484 milhões de euros”. Valores que contrastam com o abran-
damento geral das exportações nacionais e promovem a excelência da
oferta portuguesa na área do calçado, apoiada por Margarida Guerner.
Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, Margarida Guerner é especialista em Direito do Trabalho, área
na qual tem uma pós-graduação. Desde 1980 que é advogada, ano em
que também integrou a APICCAPS, como Responsável pelo
Departamento Jurídico para a área jus-laboral. Atualmente, no âmbito
das suas funções executivas na associação, Margarida Guerner assume
a Negociação Coletiva, prestando ainda assessoria às empresas, acon-
selhando, negociando e elaborando os Acordos. É ainda formadora na

O SETOR DO CALÇADO VOLTOU,
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO,
A REVELAR UM DESEMPENHO FAVORÁVEL.

Margarida Guerner
área de legislação laboral/recursos humanos, nos cursos de
formação que o Centro Tecnológico do Calçado programa para
a indústria. Não é uma agenda fácil, mas Margarida Guerner
garante que consegue ainda encaixar o exercício físico, no-
meadamente a natação e a hidroginástica, e a leitura. Falta-
-lhe a disponibilidade para viajar. E para integrar missões de
ajuda na área da alfabetização, um desafio ao qual gostaria um
dia de dedicar-se. 

DIRETORA EXECUTIVA DA APICCAPS

MAFALDA FOI O PRIMEIRO ELEMENTO 
DA QUARTA GERAÇÃO DA FAMÍLIA GUEDES 
A INGRESSAR NA SOGRAPE VINHOS.
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O seu percurso no Montepio tem cerca de 15 anos e, no mínimo,
dois momentos marcantes: em 2006, assumiu a Direção de
Marketing e, em 2013, foi nomeada Diretora de Marketing e
Comunicação deste “projeto de pessoas feito para pessoas”, co-
mo refere. Rita Pinho Branco não hesita em dizer que gosta
muito do que faz e exerce as suas funções “com firmeza e sua-
vidade, inspirada no princípio da associação da sensibilidade
ao bom senso”. A Diretora de Marketing e Comunicação sempre
foi mais observadora que protagonista e defende que “é preciso
olhar e dialogar. Olharmos os outros, as realidades, as socieda-
des, os países, a arte. Tudo. Comunicar decorre de observar e
de dialogar, na busca do entendimento”. E a prova de que as
suas ‘fórmulas’ de comunicação resultam está no Prémio
Comunicadora do Ano, uma distinção que lhe foi atribuída em
2010 pela Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa
- APCE. Em maio de 2012, recebeu entretanto mais um sinal
de que estava no bom caminho. Desta vez em Nova Iorque, as-
sistiu à 47.ª Gala da SPD - Society of Publications Designers,
que integrou a revista Montepio no lote dos seis melhores tra-
balhos de redesign do mundo, ao lado da New York Times
Magazine ou a Wired Itália. “Trabalhámos em equipa, acredi-
támos que era possível e acabou por acontecer: em plena Big
Apple, escutámos bem alto o nome da revista Montepio”, escre-
veu no editorial da edição de verão de 2012. Formada e pós-
graduada em Relações Internacionais, começou por imaginar-
se numa carreira diplomática, mas apercebeu-se de que o
interesse pela área organizacional era igualmente forte e com-
pletou uma pós-graduação em Comunicação Estratégica e
Assessoria Mediática. Hoje, no Montepio, concilia o melhor dos
dois mundos: “Não me vejo a fazer outra coisa que não seja tra-
balhar nesta área! Porque consigo viajar e conhecer, experimen-
tar e provar e sentir, e ao mesmo tempo estar enquadrada numa
organização viva, que mexe e que consegue preencher esta mi-
nha necessidade.” 

Rita Pinho Branco
DIRETORA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO MONTEPIO

“COMUNICAR DECORRE DE 
OBSERVAR E DIALOGAR, NA BUSCA
DO ENTENDIMENTO.” 

Coordena a elaboração do plano estratégico do setor do tu-
rismo do Grupo (Hotéis Bensaude e Agência Açoreana de
Viagens), acompanha as respetivas ações comerciais e de mar-
keting, o relacionamento com os principais clientes e é res-
ponsável por projetos na área, como a remodelação do Hotel
Terra Nostra, em São Miguel, que decorreu no inverno
2012/2013. Marta Bensaude Sousa Pires promove ainda con-
tactos com as principais entidades de influência do setor e se-
gue de perto a evolução dos mercados, a legislação do setor,
bem como as questões específicas de recursos humanos, fi-
nanceiros e tecnológicos. Desde 2011, altura em que assumiu
o cargo de Administradora do Grupo, são estas as tarefas que
preenchem a sua agenda. Sem esquecer aquelas que acumula.
Como Diretora Comercial e de Marketing dos Hotéis
Bensaude, desde 2007, é Marta Bensaude Sousa Pires que de-
fine a estratégia comercial e de comunicação das unidades ho-
teleiras do Grupo. 
Na verdade, conhece bem o terreno que pisa. Ou não tivesse
entrado para o Grupo há dez anos, integrando a Direção
Comercial, empenhada em estudar o mercado do setor hote-
leiro em Lisboa. Licenciada em Gestão e Administração de
Empresas, pela Universidade Católica de Lisboa, o seu per-
curso profissional começa, porém, na área de Produtos de
Consumo, na Lever Portugal, onde foi estagiária assistente no
departamento de Marketing. Seguiu-se o Banco de
Investimento, no BPI, e mais tarde, o Banco de Retalho, na
mesma entidade bancária. 
Marta Bensaude Sousa Pires tem um MBA e uma pós-gra-
duação em Gestão Turística em Barcelona. A sua aposta na
formação contínua levou-a ainda a completar uma formação
de Exercising Leadership na Harvard Kennedy School (EUA).   

Marta Bensaude
Sousa Pires

ADMINISTRADORA EXECUTIVA BENSAUDE TURISMO

MARTA DEFINE A ESTRATÉGIA 
COMERCIAL E DE COMUNICAÇÃO 
DAS UNIDADES HOTELEIRAS DO GRUPO. 
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A sua vida profissional começou numa consultora, onde teve oportuni-
dade de evoluir bastante. Seguiu-se a consultoria interna na Mundial
Confiança e uma experiência de online no grupo Cofina. Passado um
ano, Rita Sambado voltou ao mundo dos seguros, desta vez como res-
ponsável de uma área comercial e, mais tarde, na liderança do Marketing
da Fidelidade, onde está há cerca de sete anos e onde diz sentir-se muito
realizada. Rita Sambado, licenciada em Gestão, pela Universidade
Católica Portuguesa, em 1994, revela que não faz marketing convencional
e defende o trabalho para um bem maior. A Diretora de Marketing acre-
dita que, por trás de uma empresa, estão sempre pessoas e desafios, e
garante ter a sorte de estar precisamente numa “empresa que ajuda as
pessoas a ultrapassarem os impactos mais difíceis”.
A par da sua carreira profissional, Rita Sambado acumula mais uma paixão:
há sete anos que estuda homeopatia. Além dos estudos na School of
Homeopathy, em Inglaterra, tem uma pós-graduação em Advanced Clinical
Training, completada em The Other Song Academy of Homeopathy, em
Mumbai. Em resultado desta prática, Rita Sambado faz uma alimentação
de base vegetariana e está prestes a lançar o seu primeiro livro de cozinha
energética. Rita conta que aquilo que faz na verdade, quer na Companhia,
quer na Homeopatia como na cozinha, é ajudar as pessoas e as organiza-
ções a crescerem e a explorarem o seu potencial.

RRita Sambado 
DIRETORA DE MARKETING FIDELIDADE

Na infância, sonhava ser médica. E quem sabe se não estaria hoje de
bata branca, isto se não tivesse conhecido em tempos a diretora de uma
loja, que lhe transmitiu “tanta paixão sobre o retail que, desde então,
esta área ficou e continua a ser o que mais me move: não há um dia igual
ao outro!” Sandra Roman ingressou então na École Supérieure de
Commerce et de Gestion, onde concluiu o Bacharelato “S”. 
E em 2003, dava os seus primeiros passos na marca, em França, assu-
mindo o cargo de Diretora Regional da loja Champs Elysées, a flagship
da Sephora em Paris, que conta atualmente com seis milhões de visi-
tantes anuais (tantos quanto recebe a Torre Eiffel!). Pouco tempo depois,
tornou-se Responsável de Category Management, até surgir o novo de-
safio em 2008: Diretora de Network da Sephora Itália. Estava ainda
longe de saber que o próximo destino haveria de ser traçado, em 2010,
em Portugal, o país onde se encontra até hoje como Diretora-Geral. 
Sandra Roman é hoje a imagem da Sephora em Portugal, uma marca
que tem conquistado com ousadia novos mercados e com cujos valores
se identifica. É em função deles que associa a marca a reconhecidos
eventos como a ModaLisboa que decorreu em outubro com o tema
Legacy. Este ano, a Sephora maquilhou todos os modelos do evento: “A
associação da Sephora à ModaLisboa surge naturalmente na medida
em que esta espelha perfeitamente o ADN da nossa marca. Liberdade,

SSandra Roman
irreverência, tendência, qualidade e profissionalismo traçam
o fio condutor da Sephora e são todos estes atributos que en-
contramos também neste que é o maior evento de moda na-
cional”, declarou à imprensa. A marca apresenta um cresci-
mento forte: conta hoje com 17 mil produtos, cerca de 1700
lojas em todo o mundo, 22 em Portugal, a seu cargo, e 25 mil
colaboradores que têm evoluído juntamente com a marca. Para
Sandra Roman, “trabalhar na Sephora significa ver as pessoas
crescer e desenvolver os seus talentos. E saber que, quando
há paixão e determinação, tudo é possível.”

DIRETORA-GERAL SEPHORA PORTUGAL

“TRABALHAR NA SEPHORA SIGNIFICA VER
AS PESSOAS CRESCER E DESENVOLVER
OS SEUS TALENTOS.”

RITA REVELA QUE NÃO FAZ MARKETING
CONVENCIONAL E DEFENDE O
TRABALHO PARA UM BEM MAIOR.
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COMPORTAMENTO

Podemos dizer que estes 7 hábitos são o

caminho não só para o sucesso profissio-

nal como também pessoal? Sem d ú vid a. Os

7 h áb ito s são , acima d e tu d o , u m mo d elo  d e

lid eran ça p esso al, ap licável a to d as as d i-

men sõ es. Fu n cio n am co mo  u m sistema

o p erativo , acessível a to d o s, d esd e crian ças

a líd eres d e to p o , e são  a b ase fu n d acio n al

d o  n o sso  p o sicio n amen to  p esso al face às

circu n stân cias d a vid a. Os 7 h áb ito s são  u m

sistema q u e o p era ao  n ível d o  caráter e d as

co mp etên cias, q u e aju d a criar u ma estru -

tu ra p esso al su sten tável, n u m co n texto  d e

in evitável mu d an ça e em q u e as exig ên cias

d e su p eração  são  co n stan tes.

Concorda com a ideia de que Portugal é um

dos países da Europa onde mais horas se

trabalha e menos se produz? É o  q u e as va-

riad íssimas estatísticas d izem e o s resu lta-

d o s falam p o r si. Passamo s mais h o ras n o

trab alh o  d o  q u e o u tro s, d esp en d emo s mais

en erg ia p ara p ro d u zir… men o s. Na p assa-

g em d a Era In d u strial p ara a Era Tecn o ló g ica

e d esta p ara a Era d o  Co n h ecimen to  n ão

co n seg u imo s p rep arar e d o tar as p esso as

co m “ferramen tas” q u e as aju d assem a

fazer estas tran siçõ es d e fo rma efetiva, p ro -

d u tiva e eq u ilib rad a. Não  se p o d em esp erar

resu ltad o s d iferen tes se co n tin u armo s a

u sar o s mesmo s mo d elo s. No vas realid ad es

exig em n o vo s p arad ig mas, n o vas ferramen tas

e n o vas co mp etên cias. Exig em lid eran ças d i-

feren tes. A co meçar p ela lid eran ça p esso al. 

Quem procura a Franklin Covey? So mo s

ab o rd ad o s p o r p esso as, a títu lo  in d ivid u al,

q u e p ro cu ram ferramen tas p ara o  seu  d e-

sen vo lvimen to  p esso al, mas so b retu d o  p o r

líd eres e o rg an izaçõ es q u e p ro cu rem g erar

melh o rias sig n ificativas n o  d esemp en h o  in -

d ivid u al e o rg an izacio n al. Aju d amo s as o r-

g an izaçõ es a co n cretizar o s resu ltad o s q u e

req u erem mu d an ças d e co mp o rtamen to  em

7 áreas fu n d amen tais: Lid eran ça, Pro d u tivi-

d ad e, Co n fian ça, Execu ção , Sales Perfor-

mance, Customer Loyalty e Ed u cação .

M A R IA  J O Ã O
P A N T A L E Ã O
MANAGING

PARTNER

FRANKLIN COVEY

PORTUGAL

DISCURSO DIRETO

m 2002, a revista Forbes colocou o livro Os 7 Hábitos
das Pessoas Altamente Eficazes no top 10 dos livros
de gestão mais influentes de sempre. O seu autor,
Stephen R. Covey, foi professor, consultor e conside-
rado por muitos um verdadeiro especialista em lide-
rança. Ele fundou uma das empresas que viria a dar
origem à Franklin Covey Co. que hoje conhecemos,
uma empresa que se foca na liderança e na estratégia,
bem como na eficiência individual. Mas já no ano an-

terior a revista Time tinha considerado o Dr. Covey um dos 25 cidadãos norte-
-americanos mais influentes do mundo. Maria João Pantaleão, Managing Part-
ner na Franklin Covey Portugal, explica-nos que estes sete hábitos são tão im-
portantes para o sucesso profissional como pessoal: “Os três primeiros são
hábitos de superação pessoal, a que chamamos de Vitória Privada, os três se-
guintes de superação no contexto relacional (a Vitória Pública) e o sétimo é o
hábito de renovação e equilíbrio.” Stephen R. Covey faleceu em 2012, mas a
Franklin Covey continua a aplicar os seus conhecimentos em cerca de 147 paí-
ses pelo mundo e, no ano em que se celebram 25 anos do lançamento deste
livro, ele continua a ser um sucesso e a manter atualidade.

E

Sete passos
para o sucesso

M A N U A L  D E ÊX IT O
O livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes
(Gradiva) foi escrito por Stephen R. Covey e lançado
em 1989. Depressa se tornou uma obra incontornável
no mundo dos negócios e best-seller internacional.
Hoje, tem 15 milhões de cópias vendidas e está
disponível em 38 línguas. “Os 7 Hábitos são o
resultado de três décadas de trabalho de Stephen 
R. Covey e é extremamente interessante conhecer 
e compreender o processo de construção e maturação
do modelo tal como chega até nós. O autor dizia 
que estes hábitos não eram uma descoberta ou
criação sua e que ele apenas os tinha identificado 
e procurado compreender enquanto padrão de 
eficácia sustentada”, diz-nos Maria João Pantaleão. 

Quando se pergunta a uma pessoa bem-sucedida
nos negócios qual a sua receita para o êxito, 
muitas partilharão a leitura de um livro: 
Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. 
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OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES
1. Seja pró-ativo. 2. Comece com o fim em mente. 
3. Dê prioridade ao que é prioritário. 4. Pense ganhar-ganhar.

5. Procure primeiro compreender para depois ser

compreendido. 6. Crie sinergias. 7. Afine as suas ferramentas.



“O segredo
da beleza

da minha pele”
Sofia Cerveira

Descubra o que IMEDEEN®
pode fazer pela sua pele.

IMEDEEN®combina o exclusivo Marine ComplexTM e outros ingredientes 
antienvelhecimento que reduzem a visibilidade das rugas, linhas de 
expressão e ajudam a melhorar a qualidade e a hidratação da pele.
IMEDEEN® atua na derme, onde os cremes não conseguem chegar. Em 
apenas 3 meses a pele do rosto e do corpo ficará visivelmente mais densa, 
firme e hidratada.
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LIVROS

HÁ UM CERTO FASCÍNIO PELAS FIGURAS DO PODER E PELOS
SÍMBOLOS QUE AS ENALTECEM E LHES DÃO PRESTÍGIO.
CONHEÇA AS SUAS HISTÓRIAS E PERMITA-SE SONHAR.
POR MAFALDA SEQUEIRA BRAGA

O poder
DA IMAGEM

Percorrendo a história, as
políticas, o glamour, a cultura,
as viagens pelo mundo e os
ícones da época, este livro
conta a vida pública e privada
da Rainha Isabel II, através 
de centenas de fotografias
impressionantes. Muitas 
das imagens são publicadas
pela primeira vez e têm a
assinatura de nomes como
Cecil Beaton e Annie Leibovitz.

HER
MAJESTY
Reuel Golden,
Christopher
Warwick
Taschen,
€99,99
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POWER AND STYLE: 
A WORLD HISTORY 
OF POLITICS 
AND DRESS
Dominique Gaulme, 
Francois Gaulme
Flammarion (Rizzoli), €59,21
Desde a invenção da roupa 
à moda dos dias de hoje, a
maneira de vestir tem servido
para personificar o poder em
tribos, monarquias, regimes
militares, ditaduras e
democracias. A evolução 
do traje ao longo da história 
é aqui explicada ao detalhe
com recurso a ricas
ilustrações.

Um livro que agradará a todos os
apaixonados por joias e História. 
Esta sumptuosa edição capta a
grandiosidade de uma coleção de
objetos simbólicos impregnados de
tradição através de um inventário das
Joias da Coroa britânica, residentes
da Torre de Londres e ainda usadas
nas cerimónias reais de hoje.

THE CROWN
JEWELS: THE
OFFICIAL
ILLUSTRATED
HISTORY
Anna Keay
Thames & Hudson,
€19,10

A mestria do trabalho de
Erwitt deu origem a muitos
retratos que captam na
perfeição a essência do
género feminino. Neste livro,
o fotógrafo homenageia a
força, inteligência e beleza
das mulheres, revelando as
suas várias facetas através
de um arquivo que se
estende por várias gerações,
com imagens raras ou
inéditas. Tudo com uma
dose de romance, glamour,
sensualidade, humor 
e tenacidade.

REGARDING
WOMEN
Elliott Erwitt
TeNeues, 
€75

MY KENNEDY YEARS: A MEMOIR
Jacques Lowe, Thames & Hudson, €31,87

Cerca de 50 anos após o seu assassinato, John F. Kennedy
continua a ser uma figura de destaque na história do nosso
tempo, acarinhada a nível internacional. Uma imagem 
que foi sendo construída graças ao contributo de muitos,
nomeadamente do fotógrafo Jacques Lowe, cujo acesso
privilegiado ao mundo da família presidencial resultou 
num livro com mais de 250 imagens.



PERFIL

As mulheres 
LIDERARÃO A   
“

”REVOLUÇÃO
DE MAGNATA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL A COMENTADORA
POLÍTICA E GURU DE ESTILOS DE VIDA, ARIANNA HUFFINGTON
TEM UMA VONTADE E UMA SUBSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIAS.
FOMOS TENTAR PERCEBER POR QUE RAZÕES É CONSIDERADA
UMA DAS MULHERES MAIS INFLUENTES DO MUNDO. 
POR SANDRINE PELLASSY. FOTOGRAFIA DE JASON SCHMIDT
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Nascida na Grécia, no seio de uma família pobre, foi para Inglaterra
aos 16 anos para estudar Economia em Cambridge, onde as suas
capacidades oratórias e forte personalidade lhe permitiram chegar
à presidência da prestigiada sociedade de debate União de
Cambridge. Foi um sinal de que grandes coisas lhe estariam desti-
nadas, embora só mais de três décadas depois tenha finalmente en-
contrado um desafio à altura da sua sensibilidade visionária.
Entretanto, mudou-se para Nova Iorque e casou com Michael
Huffington, congressista e magnata do petróleo, de quem se divorciou
depois de ele admitir ser homossexual. Pelo caminho criou duas fi-
lhas e ansiava por um chamamento. Sentiu essa “missão de vida”
quando, em 2004, lançou o site The Huffington Post, que transfor-
mou num dos agregadores de notícias e blogues de maior êxito no
mundo inteiro. Com o lançamento do seu livro Thrive: The Third
Metric to Redefining Success and Creating a Life of Well-being,
Wisdom, and Wonder, no início deste ano, a empresária greco-ame-
ricana de 63 anos vai além da sua plataforma de comunicação social
The Huffington Post para pregar uma mensagem de inspiração e
empoderamento para as mulheres. “As mulheres liderarão esta re-
volução porque o mundo, tal como está, foi concebido pelos homens
e não está a funcionar. Nós, como mulheres, temos de mudá-lo, mas
acho que os homens vão ser os grandes beneficiados porque sofreram
muito com o sistema que criaram.”
Huffington emana carisma onde quer que vá e está desejosa de dei-
xar marcas como defensora de uma nova forma de ter êxito e ser
feliz. O seu livro transmite uma mensagem simples, animadora e de

autoajuda que encoraja as mulheres a desafiarem-se a si próprias
sem perderem de vista uma perspetiva mais global.
Fala de aplicar uma “terceira métrica” para avaliar as nossas reali-
zações – o que é, basicamente, uma forma mais suave, descontraída
e espiritualmente transcendente de “redefinir” o sucesso, por opo-
sição às tradicionais bitolas materialistas do dinheiro, poder e in-
fluência. Claro que Huffington, como cofundadora do The Huffington
Post, o site de blogues que lançou em 2004 e vendeu por 315 milhões
de dólares à AOL em 2011, já conseguiu alcançar tudo isso e, apesar
de ter vendido as suas ações, continua ao leme da empresa, que está
agora a expandir-se para países como a Índia e a Alemanha.
Há alguns anos, porém, desmaiou de exaustão à secretária e acordou
“no meio de uma poça de sangue”, no chão do gabinete. Este inci-
dente constituiu uma epifania na sua vida, e achou que precisava de
repensar o modo como geria os seus negócios e a sua vida pessoal.
O seu livro Thrive foi consequência desse acontecimento determi-
nante. Em conversa, Arianna Huffington é entusiástica, afável e bem-
-humorada, embora sempre muito segura de si.
Arianna, acha que todos precisamos de repensar a forma como encaramos o

êxito e a vida em geral?

Precisamos de ter um conceito de êxito diferente. Eu era tão obce-
cada que passava 18 horas por dia e sete dias por semana a trabalhar,
até que desmaiei à secretária. Isso fez-me repensar tudo na minha
vida. Não devemos ser reféns da ideia de que o dinheiro e o poder
são as únicas medidas do sucesso. A curto prazo, podem ser formas
úteis de avaliar as nossas realizações, mas são um banco só com dois
pés: não conseguimos equilibrar-nos neles para sempre. A certa al-
tura, caímos. Por isso acredito que precisamos de uma “terceira mé-
trica”, um terceiro modo de definir o êxito que assenta em quatro
pilares: bem-estar, sabedoria, maravilhamento e dádiva.
A sociedade em que vivemos e a crise recente levaram a que exigíssemos de-

mais de nós?

É importante ter outros objetivos. Se estamos na casa dos 50 e temos
êxito na vida, não há nada que nos obrigue a esforçarmo-nos ao pon-
to de nos arriscarmos a ter um esgotamento ou um ataque de cora-
ção. Não temos de ir pela vida como se o nosso objetivo fosse estar
sempre a trepar por um escadote. Para mim, quando acordei deitada
no chão do meu gabinete, com o maxilar partido e um corte enorme
no sobrolho, por ter batido com a cabeça na secretária, foi a gota de
água. Percebi que tinha perdido o controlo da minha vida. Não podia
continuar assim. Andava nas capas das revistas e tinha sido escolhida
pela Time como uma das cem mulheres mais influentes do mundo,
mas, enquanto era levada para o hospital, após a queda, tive de per-
guntar a mim própria: “É isto o sucesso? É esta a vida que quis?”
Desde então, fiz muitas mudanças na minha vida. Levei alguns anos
a pensar em criar uma vida que me preenchesse mais, que me desse
espaço para respirar e uma perspetiva mais abrangente... Todos de-
víamos fazer isto para nos certificarmos de que não estamos a seguir
cegamente um caminho que, ao fim e ao cabo, não nos preenche co-
mo pessoas, pais, amigos, etc.
Como é que as mulheres, em particular, devem reavaliar a sua vida?

As mulheres têm de cuidar melhor de si próprias. Muitas vezes, te-
mos de fazer tudo, trabalhar, tomar conta das nossas famílias, o que
não nos deixa espaço para nós. Em primeiro lugar, temos de perceber
se somos felizes e se atingimos algum nível de bem-estar, e depois
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estaremos em melhores condições para cuidar da nossa família e
dos nossos amigos e para sermos ainda mais eficientes no trabalho.
Não é fácil, mas é muito importante não nos perdermos de vista.
A c h a  q u e  a  g e r a ç ã o  Y  é  a  m a is  s t r e s s a d a  d a  h is t ó r ia ?

Na sequência da recessão, a geração Y está a confrontar-se com o
facto de o mercado de trabalho se ter tornado muito mais difícil. O
desemprego é uma dura realidade. Precisamos de reformas políticas
e económicas para que a geração mais jovem tenha hipótese de ter
uma vida segura e produtiva. Mas as dificuldades que a geração Y
enfrenta também a podem tornar mais forte e resiliente. Serão mais
rijos e determinados que a geração anterior, mas também precisam
de ser capazes de descontrair, de dormir o suficiente e de usar téc-
nicas como a meditação e o yoga para aliviar o stress de serem bons
profissionais. Também precisamos de
saber que o que nos define enquanto
pessoas não é o trabalho e que temos
de valorizar os muitos outros aspetos
da vida.
A  o m n ip r e s e n ç a  e  a  in v a s iv id a d e  d a  t e c n o -

lo g ia  m o d e r n a  –  o s  t e le f o n e s  in t e lig e n t e s ,

o s  iP a d , e t c . –  t o r n a m  m u it o  m a is  d if íc il

s a ir  d o  a m b ie n t e  s t r e s s a n t e  e m  q u e  v iv e -

m o s ?

A tecnologia levou-nos a uma situa-
ção a que eu costumo chamar “hiper-
conectividade”. Estamos viciados nos
nossos smartphones e isso significa
que estamos sempre em estado de
prontidão. É por isso que precisamos
de desligar e de recarregar baterias tomando medidas simples: me-
ditação, longas caminhadas, exercício, yoga, estar com a família e os
amigos. Tudo isto aumentará a nossa sensação de bem-estar e de
realização. Além de dormir sete ou oito horas por dia, também de-
clarei o meu quarto uma zona livre de dispositivos. Acabaram-se os
iPhone, os iPad ou os BlackBerry na cama!
H á  d é c a d a s  q u e  f a z  m e d it a ç ã o . Q u a is  s ã o  o s  s e u s  b e n e f íc io s , n a  s u a  o p in iã o ?

Todos os estudos demonstram que a meditação e o treino da cons-
ciência plena afetam profundamente todos os aspetos da nossa vida:
o corpo, a mente, a saúde física e o bem-estar emocional e espiritual.
Não é bem a fonte da juventude, mas anda lá muito perto. Quando
pensamos em todos os benefícios da meditação – e todos os dias se
descobrem mais –, não é exagero chamar-lhe um remédio milagroso.
A c h a  q u e  é  im p o r t a n t e  m u d a r  a  a t it u d e  d a s  p e s s o a s  e m  r e la ç ã o  a o  t r a b a lh o  e

a o  d e s e m p e n h o ?

Trabalhar arduamente será sempre um dos caminhos para o sucesso,
mas é preciso gerir bem a viagem. Antes do meu acidente, tinha a
ilusão de que o esgotamento era o preço do sucesso. Isso é totalmente
falso e muito autodestrutivo. Ser capaz de trabalhar com um nível
de eficiência elevado e alcançar o que ambicionamos numa carreira
não é incompatível com uma vida equilibrada. Na verdade, os estudos
têm demonstrado que o nosso desempenho profissional melhora
quando temos uma vida equilibrada. Não temos de nos submeter a
níveis elevadíssimos de stress e de chegarmos a um estado de exaus-
tão física e mental para vencer na vida. Precisamos de estar com a
família e os amigos, tirar um bocadinho todos os dias para estarmos

connosco próprios, sair da panela de pressão. Quem me dera ter per-
cebido isso há dez ou 20 anos – teria sido muito mais feliz.
C o m o  é  q u e  a  m e d it a ç ã o  a  a ju d o u ?

Eu pratico meditação desde os 13 anos. A minha mãe ensinou-me
a mim e à minha irmã, Agapi. Todas as manhãs passava 20 ou 30
minutos a meditar e isso fazia-me sentir muito fresca e pronta a co-
meçar o dia com objetivos e espírito positivo. A consciência plena
e a meditação permitiram-me estar mais presente em cada momento,
o que me impede de stressar demasiado e de me sentir sob pressão
– que é, claro, o que nos impede de trabalhar com mais eficiência e
nos retira o prazer do que estamos a fazer.
Q u e  o u t r a s  m e d id a s  t o m a  p a r a  a liv ia r  o  s t r e s s ?

Após muitos anos a queimar a vela de ambos os lados, agora durmo
sete ou oito horas todos os dias.
Quando mudei os meus hábitos de
sono, outros tornaram-se mais fáceis,
como a meditação e o exercício.
Também acredito muito no poder da
caminhada. Quando vivi em Los
Angeles, descobri que muitas das mi-
nhas melhores ideias me surgiam en-
quanto caminhava. E, sempre que po-
dia, marcava caminhadas em vez de
reuniões à volta de uma mesa, tanto
com os meus amigos como com os
editores do HuffPost. Se eu tivesse
implementado estas práticas na mi-
nha vida há 20 ou 30 anos, tenho a
certeza de que teria conseguido tudo

o que acabei por conseguir – talvez mais até – e sem sofrer todo o
stress e ansiedade em que vivia. Quando olho para os últimos sete
anos, posso dizer sinceramente que o HuffPost teve um sucesso
ainda maior desde a minha tomada de consciência [o desmaio à se-
cretária].
H á  a lg u m  c o n s e lh o  f ilo s ó f ic o  q u e  q u e ir a  p a r t ilh a r ?

É importante que, enquanto fazemos o nosso trajeto pelo mundo,
nos mantenhamos ligados à nossa família, aos nossos amigos e a nós
próprios. Temos de nos manter ligados com a verdade da nossa vida,
os nossos sonhos, os nossos prazeres diários. Não podemos perder
de vista a nossa essência e temos de cuidar de nós ao longo da via-
gem. Se conseguirmos fazer isso, estaremos em muito melhores con-
dições de refletir sobre a vida, ajudar os outros e seguir em frente.
Os filósofos gregos dedicaram muito tempo a encontrar a resposta
à pergunta “o que é a boa vida”. Mas a sociedade avançou tanto e
tornou-se tão mais complexa que nos esquecemos desta questão e
prosseguimos com o nosso trabalho e a nossa vida sem pensar nela.
É por isso que acho que temos de reexaminar a nossa vida e começar
a pensar como é que a podemos melhorar, em vez de pensar no di-
nheiro que podemos ganhar ou até onde podemos ir nas nossas car-
reiras. Gosto de me relembrar de uma frase famosa de Arquimedes:
“Deem-me um ponto de apoio e levantarei o mundo.” Também faço
questão de tentar seguir um dos conselhos preferidos da minha mãe:
“Não percas o momento.” Era essa a essência da sua filosofia de vida
e, embora seja difícil pô-la em prática no nosso quotidiano tão ata-
refado, todos deveríamos abraçar esta maneira de pensar. TR

A
D

U
Ç

Ã
O

: M
A

R
IA

 E
U

G
ÉN

IA
 C

O
LA

Ç
O

. E
X

C
LU

SI
V

O
 T

R
U

N
K

 A
R

C
H

IV
E

“MUITAS VEZES, TEMOS DE
FAZER TUDO, TRABALHAR,
TOMAR CONTA DAS NOSSAS
FAMÍLIAS, O QUE NÃO NOS
DEIXA ESPAÇO PARA NÓS.
EM PRIMEIRO LUGAR,
TEMOS DE PERCEBER SE
SOMOS FELIZES.” 



Relógio Daytona em ouro e
pele, €26 200, Rolex, na Torres

Joalheiros. Estola em pelo,
€2720, Louis Vuitton. Agenda

em pele, €102, e carteira em
pele, €405, Longchamp.

Sapatos em camurça, €475,
Christian Louboutin, na

Fashion Clinic. Óculos em
acetato, €330, Fendi. Caneta
Meisterstuck Solitaire Silver

Barley, €1475, agenda em pele,
€285, e capa para telemóvel

em pele, €195, tudo
Montblanc.
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PODE R
A B SO L U T O

LOOKS DE SUCESSO

Amber
Heard 

1. Casaco em lã,
€119,99, Mango

2. Óculos em
acetato, €150,
Moschino, na
Óptica Boavista 

3. Calças em
veludo, €48,
Altuzarra for Target,
em www.net-a-
-porter.com 

4. Vestido em
acetato e poliéster,
€1145, Stella
McCartney

5. Soutien, €35,90, 
e cuecas, €15,90,
em cetim e renda,
Intimissimi

6. Sapatos em pelo,
Dior (preço sob
consulta)

7. Carteira em pele,
€2300, Bulgari

8. Blazer em veludo,
€72, Altuzarra 
for Target, em
www.net-a-
-porter.com

9. Camisa em seda,
€169, Marciano
Guess

10. Colar em aço,
€79, Miss Sixty

11. Luvas em pele 
e pelo, Fendi (preço
sob consulta)

Suki
Waterhouse
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O sucesso de um look passa
pela escolha certa da paleta
cromática. Marque posição
e opte por tonalidades que
elevam a autoestima e
revelam a personalidade.



Sapatos em
camurça e pelo,

€750, Christian Dior,
na Loja das Meias.

Relógio Reverso em
ouro e pele, €41 250,
Jaeger-LeCoultre, na

Torres Joalheiros.
Sapatos em pele,

€382,11, Tod’s.
Óculos em acetato,
€250, Marc Jacobs.
Caneta Paso Doble

Rouge, €895,
Montblanc. Carteira

em pele, €1420,
Givenchy, bloco de

notas em pele, €67,
e capa de iPad em

pele, €389,
Smythson, tudo na

Fashion Clinic.
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Os clássicos dominam 
e assumem-se como
indispensáveis num estilo
minimal e sóbrio, onde 
a confiança e a elegância 
são primordiais. 

N E W
RULES 
IN  T O W N

LOOKS DE SUCESSO

Jessica
Alba 

1. Colete em pelo,
€319, Marciano
Guess

2. Óculos em
acetato, €273,
Celine, no André
Ópticas

3. Saia em
poliéster, €526,
Elisabetta Franchi 

4. Clutch em pele,
€735, Emporio
Armani

5. Écharpe em
caxemira, €675,
Louis Vuitton

6. Relógio Arceau
Temari em ouro
com diamantes 
e pele, Hermès, 
na J.Borges 
Freitas (preço 
sob consulta)

7. Sapatos em
pele, €59,95, Zara

8. Casaco em 
lã, €550, Zadig 
& Voltaire

9. Chapéu em
feltro de lã, €15,95,
Stradivarius

10. Pulseira em
metal, €29, Alex 
& Ani, na Boutique
dos Relógios 

11. Calças em lã 
e seda, €230,
Carolina Herrera 

Caroline de
Maigret 
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Carregador
Gentleman Beam
para smartphones,
€34,99, Xoopar, 
em www.made-
indesign.com

TECNOLOGIA

Em sintonia com o
presente, mas sempre
de olhos postos no
futuro. Aposte nos
gadgets que podem
facilitar a sua vida e
colorir o seu estilo.

Relógio G-Shock GBA-400 com
ligação a smartphones, Casio
(preço sob consulta)

App Vodafone
Mexefest
(festival
urbano, dias 
28 e 29 de
novembro),
Vodafone

Grafonola
Bluetooth 
4.0 em aço 
e madeira,
€315 (preço
aproximado),
Gramovox 

Smartphone Smart III,
€99,90, Vodafone Carregador solar Suntree,

€119, XD Design, em
www.madeindesign.com

Dispositivo de
localização por app,
Track R Bravo (preço
sob consulta)

Coluna wireless
Loop com capa
em lã, €399,
Libratone

Auscultadores
Studio, colunas
Beats Pill e
auriculares
Urbeats, Beats
X Alexander
Wang (preços
sob consulta)
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Pulseira/carregador
Qbracelet portátil
em metal, €61, 
Q-design

WORKING
GIRL
VIBRAÇÕES
TECNO

Óculos Google Glass com
ativação por voz em acetato,
€1746, DVF Made for Glass

Clutch/coluna
wireless em
pele, €349,
Stellé Audio





PROJETO

APOSTAS…
FAÇAM as vossas
OS DADOS ESTÃO LANÇADOS: UMA MARCA
DE LUXO, SEIS MENTES BRILHANTES E UMA 
TELA ICÓNICA. SÃO ESTES OS INGREDIENTES
DO PROJETO CELEBRATING MONOGRAM, 
UM DESAFIO QUE A LOUIS VUITTON LANÇOU
A SEIS ARTISTAS A PROPÓSITO DO SEU 
160.º ANIVERSÁRIO. A VENCEDORA 
PARECE MESMO SER A CRIATIVIDADE.
POR CAROLINA CARVALHO. FOTOGRAFIA DE COLIN DODGESON



Mala de viagem
Punching e luvas
de boxe em pele,

Karl Lagerfeld 
e Louis Vuitton.
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A
A Louis Vuitton comemora este ano o 160.º aniversário. É, sem dúvida,
uma data importante e memorável. Talvez por isso a Casa tenha dado
a volta à questão e decidido oferecer um arrojado e estimulante projeto
aos seus fãs. A icónica maison francesa marca este aniversário com o
projeto Celebrating Monogram. Delphine Arnault, filha de Bernard Ar-
nault, o presidente do grupo LVMH ao qual a Louis Vuitton pertence,
e Nicolas Ghesquière, diretor artístico da casa, foram os mentores desta
ideia que consistiu em convidar seis artistas de referência nas suas res-
petivas áreas a darem rédea solta à imaginação e desenharem um ob-
jeto tendo apenas como base a tela monogramada Louis Vuitton e a sua
própria criatividade. O desafio impôs-se não apenas a Christian Lou-
boutin (designer de calçado), Cindy Sherman (artista plástica), Frank
Gehry (arquiteto), Karl Lagerfeld (criador de moda, fotógrafo e ilus-
trador), Marc Newson (designer) e Rei Kawakubo (criadora de moda
da casa Comme des Garçons) como também à própria herança da casa. 
Todas as obras deste projeto têm em comum a icónica tela monogra-
mada que Georges Vuitton, filho do fundador da casa, criou em 1896
com as iniciais do pai sobre um fundo castanho. Se, naquela época, re-
presentou uma inovadora homenagem e uma forma de evitar falsifica-
ções, hoje esta tela é um símbolo internacional de luxo e qualidade. Ao
longo dos anos já foi revisitada por alguns artistas e pintada em várias
versões, mas nunca perdeu o seu carisma. 
A nova coleção que resulta deste projeto é tão especial quanto eclética.
Foi apresentada no dia 15 de outubro e tem peças surpreendentes como

o shopping bag com rodinhas de Louboutin, o baú-estúdio recheado
de gavetas coloridas de Cindy Sherman, a pequena Twisted Box de
Ghery, as mochilas com contrastes de texturas de Newson ou a Bag
with holes de Rei Kawakubo, cujo nome diz tudo. Karl Lagerfeld, por
seu lado, inspirou-se no boxe ( justificando conhecer várias pessoas que
o começaram a praticar recentemente). É verdade que o criador ale-
mão é a mente criativa e revolucionária ao leme da maison Chanel há
três décadas, mas o seu universo criativo ultrapassa as fronteiras das
marcas e, se o vemos estação após estação a desenhar também para a
sua própria marca e a colaborar com a italiana Fendi, não é de estranhar
que tenha também aceitado este desafio da histórica casa francesa. 
O criador desenhou algumas propostas e a Louis Vuitton quis concre-
tizá-las a todas, num conjunto que inclui um saco de boxe guardado
num baú de viagem (em edição limitada a 25 exemplares), uma carteira
com um par de luvas de boxe e um tapete lá dentro (Punching Suit-
case). Há ainda uma carteira inspirada no saco de boxe (Punching
Bag), disponível em três tamanhos diferentes. Lagerfeld, como vem
sendo hábito, pensou em tudo ao pormenor e as peças têm a sua pró-
pria história, como por exemplo o baú que tem aplicações para prate-
leiras e rodinhas, caso o seu dono o queira colocar no quarto a fazer de
closet. Assim como o tapete, com indicações para os principiantes que
queiram realmente praticar boxe com estas peças. Como se pode ler
em celebrating.monogram.lv, Lagerfeld vê a sua coleção de peças Louis
Vuitton como “um brinquedo para pessoas mimadas e crescidas”. Além
da tela e de uma certa irreverência, as peças que o criador alemão as-
sina têm apontamentos próprios de uma criação Louis Vuitton, como
os pormenores em pele ou as ferragens envelhecidas. 
Em 1996, a propósito do centenário da tela monogramada, a Louis
Vuitton realizou um projeto semelhante. Foram sete os criativos con-
vidados (Azzedine Alaïa, Manolo Blahnik, Romeo Gigli, Helmut Lang,
Isaac Mizrahi, Sybilla e Vivienne Westwood) para também criarem
novas peças com a mesma base. A marca de baús e bagagens de viagem
que Louis Vuitton começou em 1854, já depois de se ter tornado o for-
necedor de malas pessoal da mulher do imperador Napoleão III de
França, nunca parou de crescer. Qualidade e prestígio são dois carim-
bos que sempre acompanharam os produtos da marca e, desde que in-
tegrou o grupo de marcas de luxo LVMH, em 1987, a Louis Vuitton
tornou-se um império à escala mundial, sem nunca perder o rasto às
origens e aos seus produtos de referência. 

SE, EM 1896, REPRESENTOU
UMA INOVADORA
HOMENAGEM E UMA
FORMA DE EVITAR
FALSIFICAÇÕES, HOJE 
ESTA TELA É UM SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE 
LUXO E QUALIDADE.



Em cima, saco de
boxe em pele e baú
Punching em pele,
tela e metal, Karl
Lagerfeld e Louis
Vuitton. Em baixo,
saco de boxe e luvas
de boxe em pele
e saco Punching 
em pele com metal,
Karl Lagerfeld e
Louis Vuitton. 
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WORKING
GIRL

Descubra como
transformar e adaptar
uma tendência 
da estação com 
a combinação certa 
dos acessórios. 
Um estilo, diferentes
complementos,
múltiplas opções 
de looks. É simples!

DETALHESESTILO

DRESS CODE
EXPRESS

Colar em metal com
cristais Swarovski,
€178, Patrizia Pepe

Óculos em acetato, €139, Max Mara

Sapatos em pele, €89,90, Filipe Sousa
para Eureka Shoes 

Clutch Antigona em
pele, €990, Givenchy
by Riccardo Tisci

LINHAS
DEPURADAS
Calças em lã, €195,
Gérard Darel. Botins
em pele, €307,
Stella Luna.

GLAMOUR NOS DETALHES
Anéis em vermeil e diamantes, a partir
de €285, Ruifier. Carteira Le Pliage
Heritage em pele, €1250, Longchamp. 

ESTILO GARÇONNE
Casaco em lã, €395, Hotel Particulier.

Top em neopreno, €450, Courrèges.
Relógio em ouro rosa e pele, Pequinet

(preço sob consulta).

Luvas
em pele
e pelo,
€49, 
El Corte
Inglés 

TOQUE FINAL

Executiva
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DETALHESTOQUE FINAL

Colar em
metal, resina 
e contas de
vidro, €570,
Marni 

Sandálias
em pele, 
€590, Tod’s 

Relógio Tourbillon
em ouro e pele, 
Hublot (preço 
sob consulta)

Óculos em
massa,
€79, Moss

PELE URBANA
Colete em pelo e astracã, €3100,
Yves Salomon. Camisa em seda,
€895, Façonnable. Boné em
pele, €520, Marc Jacobs Men.
Anéis em ouro rosa, a partir 
de €4500, Vhernier. 

CASUAL MOOD
Calças em viscose, €175,

IKKS. Sandálias em pele e
pelo, €245, Sandro. Meias

em algodão, €20, Falke.
Carteira em pele e pelo,

€1450, Façonnable.

Carteira em pele e camurça, €1742, 
Paula Cademartori, na Fátima Mendes

Urb a n a
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TOQUE FINAL

Carteira 
em pele, 
Jil Sander
(preço sob
consulta)

Colar em
metal e
tweed,
€1750,
Chanel

Relógio em aço,
€119, One

Sandálias
em pele,
€1138,
Boss

GLITTER
Ténis em pele
metalizada, €195,
Gérard Darel.

TECHNO
Saia em vinil,
€245, Zapa. Bolsa
em pele, €916,
Redemption
Choppers.

SPORTY
Parka em nylon,
€99, K-Way. 

MINIMAL
Camisola em

malha de lã, €359,
Wanda Nylon.

Luvas em
pele, €850,
Chanel

D e s p o r tiv a
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TOQUE FINAL

Chapéu
em feltro
de lã,
€138,
Patrizia
Pepe 

Sapatos em pele, €845, Chloé 

Clutch em pele e metal, €3650, Louis Vuitton

Relógio Oyster
Perpetual Datejust
Pearlmaster 34 em
ouro com diamantes,
Rolex (preço sob
consulta)

Anel em ouro vermeil
com gemas, Tous
(preço sob consulta)

BUBBLE GUM
Casaco em lã, €199,
Jacquemus+ La
Redoute. Camisola
em lã, €390, Carven.
Brincos em metal 
e resina, €310, Dior.

SEXY CHIC 
Saia em lã, €290.
Cinto em pele,
€140. Tudo
Carven. Carteira
em pele, €500,
Mary Katrantzou,
no Bon Marché.

FOOTSTEPS
Sapatos em

camurça, €310,
Tila March.
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ENTREVISTA

Vestido em tule e elastano
bordado com acrílico, Tom

Ford. Anel em ouro com
rubis e diamantes, Bulgari.

Cabelos e maquilhagem
com produtos L’Oréal Paris:

Spray Créateur Volume
Glamour Studio Line

#TXT02, Laca Elnett Volume
Express; Eau de Teint Nude

Magique 110 Ivoire Doré, pó
Glam Bronze, máscara Faux

Cils Papillon, sombra de
olhos Color Riche L’Ombre

Pure 200 Over the Taupe,
Color Riche Extraordinaire

304 Ruby Opéra.
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No seu novo filme Maps to the Stars, que lhe valeu o Prémio de Melhor Atriz, no Festival de
Cannes, Julianne Moore interpreta uma estrela de Hollywood em vertiginoso declínio. Nada mais
longe da verdade: aos 53 anos a atriz revela-se mais poderosa do que nunca. No ecrã e na vida. 

POR HAROLD VON KURSK. FOTOGRAFIA DE DRIU & TIAGO. STYLING DE JULIE GILLET

ATENÇÕE S
CENTRO DAS

juliannem o o re
raro que uma atriz de cinquenta e tal anos
continue a ter o mesmo nível de sucesso que
tinha aos trinta. Mas Julianne Moore nunca
deixou que a idade atrapalhasse uma carreira
brilhante. Claro que ela admite ter sido
“abençoada com uns bons genes” no que diz
respeito a aparentar ter menos dez anos do
que tem de facto (53), mas foi também a sua
capacidade de desempenhar muitas perso-

nagens diferentes que contribuiu para a sua longevidade como estrela
de cinema. Papéis em filmes recentes como Um Homem Singular,
Os Miúdos Estão Bem, Carrie e O que a Masie Sabe mostraram que
ela pode aceitar praticamente qualquer papel que lhe apareça.
Julianne Moore é um clássico exemplo de uma mulher cujo poder
está na sua capacidade de estar completamente à vontade com a pes-
soa que é e com a forma como se projeta no mundo. Escolheu ter filhos
já tarde, apenas quando se conseguiu livrar de muitas das suas an-
gústias relativas à sua identidade e à sua carreira e encontrou a feli-
cidade num casamento bem-sucedido em que criou dois filhos ao
mesmo tempo que desfrutava de enorme sucesso na sua carreira.
Quando a conhecemos sentimos imediatamente a aura de inteligente
segurança de si própria que a envolve. Durante a conversa, Julianne
alterna observações sérias e gargalhadas que pontuam os seus co-

mentários. Também fica triste e nostálgica quando recorda a mãe que
morreu aos 68 anos, “demasiado cedo” para Julianne que sente falta
de “a ter na cozinha a falar sobre a vida enquanto os miúdos corriam
à toa”. Acima de tudo, Julianne Moore conseguiu preservar o seu en-
tusiasmo juvenil, embora a sua natureza sorridente mascare um pouco
o seu feroz sentido de controlo de quem é e o que quer da vida. É uma
pessoa serena e nada estridente, feminina, mas não deixando de trans-
parecer a imagem de uma mulher absolutamente dona da sua vida.
O seu novo filme, Maps to the Stars, mostra-a num desempenho
marcante no papel de Havana Segrand, uma estrela de cinema em
declínio tentando desesperadamente agarrar-se à fama e ao estatuto
numa Hollywood infestada de tubarões. Realizado por David
Cronenberg, o filme conta também no elenco com Robert Pattinson,
Mia Wasikowska e John Cusack no papel de atores apanhados no
universo desvairado e autossuficiente de Havana Segrand.
“A minha personagem é levada a fazer coisas horríveis, mas isso não
está assim tão longe da realidade”, diz Julianne. “Há muitos atores
que se veem em situações em que esperam ansiosamente que o te-
lefone toque ou que sejam escolhidos para um papel que os coloque
de novo no topo. Muito embora ela se comporte de uma forma mons-
truosa, ainda assim eu gosto muito da personagem. Percebo perfei-
tamente o seu desespero e o seu isolamento da realidade e a forma
como a vida dela gira inteiramente em torno daquela atividade.” O

É
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magnífico desempenho de Julianne Moore
em Maps to the Stars valeu-lhe o prémio de
Melhor Atriz no Festival de Cannes deste
ano e muitos observadores da indústria ci-
nematográfica acreditam que se seguirá uma
nomeação para um Óscar.
Ao longo da sua carreira, Julianne Moore dis-
tinguiu-se numa imensa quantidade de filmes
marcantes que lhe valeram quatro nomeações
para os Óscares: Jogos de Prazer e As Horas
(melhor atriz secundária), bem como O Fim
da Aventura e Longe do Paraíso (melhor atriz). 
Julianne Moore e o marido, o realizador Bart
Freundlich, vivem em Nova Iorque com os fi-
lhos, Caleb, de 16 anos, e Liv, de 12. Julianne é
autora de livros infantis de grande su-
cesso (Freckleface Strawberry) e uma
das principais apoiantes do Children’s
Health Fund, uma fundação com fins
não lucrativos que financia 50 centros
médicos móveis por todos os EUA que
proporcionam cuidados preventivos e
tratamentos às crianças que sofrem
de doenças crónicas. Para o final deste
ano vê-la-emos como Presidente Coin
em The Hunger Games: Mockingjay,
Partes 1 e 2. Aquando da nossa con-
versa em Cannes, Julianne Moore pa-
recia uma pessoa ainda mais radiante
e bonita do que aparece na tela. Usava
um vestido Dior azul-claro e sapatos
de salto alto Christian Louboutin.
Julianne, como é que se sentiu no papel

de uma estrela decadente de Hollywood?

Foi fascinante explorar esse espaço
negro e solitário em que os atores mui-
tas vezes se encontram. Muitos atores
temem ser esquecidos ou abandona-
dos como ela foi. Habituamo-nos à
atenção que nos é dada e à aclamação
e é muito difícil aceitarmos que dei-
xem de nos dar papéis principais e que
o nosso estatuto baixou. Quando liga-
mos a nossa identidade ao nosso tra-
balho e depois a carreira entra em de-
clínio, é natural que comecemos a
sentir-nos inúteis e vazios. A vida dela
é validada pelo seu sucesso como atriz e ela
sente-se perdida sem esse reconhecimento.
É irónico que esteja a representar o papel de

uma atriz a envelhecer e em declínio quando a

Julianne é uma atriz que nunca deixou de ter

grandes papéis, não é?

[Julianne ri] Eu tenho consciência da sorte
que tenho tido em conseguir trabalhar de for-
ma consistente nesta indústria. Acho que o
que me ajudou foi o facto de nunca ter sido
aquele género de estrela de cinema sempre
envolvida em grandes filmes de estúdio. A mi-
nha carreira evoluiu de uma forma mais gra-
dual e fiz muitos filmes independentes e de
autor que me deram um estatuto diferente.

Sempre consegui trabalhar em filmes de gé-
neros muito diferentes e desempenhar mais
papéis centrados nas personagens do que pa-
péis muito glamorosos. Quando não se é sem-
pre a protagonista e se trabalha quer em gran-
des filmes quer em filmes mais pequenos, a
atenção que recai sobre nós e sobre as vendas
de bilheteira não é tão grande. Nunca tive de
me preocupar com o facto de não ser a atriz
mais sensual.  Nunca foi essa a minha ambição
– apenas queria trabalhar regularmente e ter
uma vida familiar feliz. 
A lgum a  v e z  s e nt iu a que l e  t ipo de  m e do ou a n-

gús t i a  que  H a v a na  s e nt e ?

No início da minha carreira pensava com al-

guma preocupação se alguma vez conseguiria
obter aqueles papéis importantes com que
as atrizes sonham. Mas depois consegui pa-
péis que me deram o reconhecimento alme-
jado e isso faz com que muito desse stress
se desvanecesse. Havana está tão habituada
a ter sido uma estrela e a ter sido mimada e
bajulada que qualquer outro tipo de vida a
aterroriza.   Está acostumada a mandar nas
pessoas que estão à sua volta e a compor-
tar-se de forma egocêntrica e infantil. E não
consegue imaginar-se a viver de outra forma
e isso fá-la comportar-se daquela maneira
terrível. Já vi muita gente sofrer e sucumbir
a essa armadilha.  

C om o é  t r a ba lha r  c om  D a v id C r one nbe r g?

É um dos melhores realizadores e há muitos
anos que sou grande admiradora do trabalho
dele. O David é um intelectual que tem uma
uma perceção incrível da psicologia humana.
Adora levar as suas personagens a extremos
emocionais. É daí que vem o verdadeiro hor-
ror do seu trabalho – não é a mera violência
física que nos choca quando vemos os filmes
dele, é até que ponto os seres humanos po-
dem ser levados a comportamentos extre-
mos e é isso que eu considero assustador e
fascinante no trabalho dele.
J á  a lgum a  v e z  e x pe r im e nt ou m om e nt os  de  div a ?

[Julianne Moore ri] Vivo há tanto tem po em
Nova Iorque e tenho uma vida familiar
maravilhosa com o meu marido e fi-
lhos que estou a milhas de um estilo
de vida de celebridade. Não me con-
sigo imaginar a pensar como a Havana
em que tudo na vida é direcionado pa-
ra o trabalho. Também nun ca fui esse
género de grande estrela alvo de todas
as atenções. A minha família e os meus
amigos são as pessoas que melhor me
conhecem e o meu mundo gira em
torno disso. Mas no caso de Havana
ela não tem ninguém a quem se agar-
rar e a sua autoestima é totalmente
projetada de fora e não de dentro.   
F oi s e m pr e  c a pa z  de  s e pa r a r  o t r a ba lho

da  s ua  v ida  pr i v a da ?

Quando tinha 20 anos era muito am-
biciosa e por vezes sentia-me frus-
trada. Foi nessa altura que comecei
a ver que não era possível viver cons-
tantemente assim. Aprendi a distan-
ciar-me um pouco do trabalho e
quando conheci o Bart percebi que
queria poder desfrutar de tempo em
casa com ele e mais tarde com os
nossos filhos. Embora tenha acabado
por ter o primeiro filho relativamente
tarde (aos 37), sempre pensei em ter
uma família. Ser mãe também me
ajudou a criar uma vida longe desta
indústria e ter uma família adorável

para cuidar e da qual fazer parte é a melhor
coisa que alguma vez se pode almejar.
C om o é  que  a  J uli a nne  e  o s e u m a r ido B a r t

F r e undlic h f i z e r a m  pa r a  que  o v os s o c a s a m e nt o

r e s ult a s s e ?

Eu e o Bart sempre nos sentimos profunda-
mente ligados um ao outro e sempre tivemos
um sentimento de responsabilidade um em
relação ao outro. Sempre houve esta proximi-
dade e esta amizade entre nós na nossa vida
como casal. Sentimo-nos também muito agra-
decidos por termos estes filhos maravilhosos
que trouxeram maior riqueza às nossas vidas.
Sermos pais aproximou-nos ainda mais.
O s  v os s os  e gos  c hoc a m - s e ?

“NUNCA TIVE DE ME
PREOCUPAR COM O FACTO
DE NÃO SER A ATRIZ MAIS
SENSUAL. NUNCA FOI 
ESSA A MINHA AMBIÇÃO.”
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Camisa e saia em musselina,
Véronique Leroy. Anel
Panthère em ouro branco
com pavé de diamantes 
e esmeraldas, Cartier. 
Cabelos e maquilhagem 
com produtos L’Oréal Paris:
Spray Créateur de Volume
Glamour Studio Line
#TXT02, laca Elnett Lumière;
Máscara Volume Millions 
de Cils So Couture, sombra
de olhos Color Riche
L’Ombre Pure 201 Café
Saint-Germain, batom Color
Riche 453 Rose Crème.

Ao lado, blusão em viscose
com aplicações em acrílico 
e resina, Marni. 
Cabelos e maquilhagem 
com produtos L’Oréal 
Paris: Spray Créateur d’
Ondulations Studio Line
#TXT101, laca Elnett
Lumière; Eau de Teint Nude
Magique 110 Ivoire Doré,
máscara Faux Cils Papillon,
sombra de olhos Color Riche
L’Ombre Pure 200 Over the
Taupe, bálsamo 701 Rose
Me On e bálsamo Sublime
Body Nutrition Royale. 



Vestido em lamé, Lanvin. 
Cabelos e maquilhagem
com produtos 
L’Oréal Paris: Spray
Créateur d’Ondulations
Studio Line #TXT01, laca
Elnett Lumière; Eau de
Teint Nude Magique 
110 Ivoire Doré, pó Glam
Bronze, máscara Volume
Millions de Cils So
Couture, sombras de
olhos Color Riche
L’Ombre Pure 201 Café
Saint-Germain, lápis
Color Riche Le Khôl 
101 Midnight Black,
batom Color Riche 
453 Rose Crème.

Ao lado, casaco em
lantejoulas, Saint Laurent
por Heidi Slimane. 
Maquilhagem com
produtos L’Oréal Paris:
Eau de Teint Nude
Magique 110 Ivoire 
Doré, Eau de Soleil Glam
Bronze, sombra de olhos
Color Riche L’Ombre Pure
201 Café Saint-Germain,
máscara Volume Millions
de Cils So Couture, lápis
Color Riche Le Khôl 
101 Midnight Black,
batom Color Riche 
381 Silky Toffee.

Cabelos: Bruno Silvani
Maquilhagem: 
Christine Corbel 
Manicure: Brenda Abrial
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[Julianne Moore ri] Gostamos os dois de
mandar. Bart, como realizador, é naturalmente
dado a dar ordens e a mandar. Ele diz: “Bem,
eu faria assim.” E quando dirige as filmagens
faz isso também. Se eu disser que tenho de
estar na cidade por volta das 3, ele diz-me:
“Bem, não vás pelo túnel. Se fores…” Mas em
qualquer relacionamento há duas personali-
dades e muitas vezes acontece ‘tu queres fazer
isto e eu quero fazer aquilo’. Por exemplo, va-
mos sempre para a praia. O Bart adora praia,
mas eu adoro montanha. Normalmente, ele
ganha e vamos para a praia. [Ri] 
Foi mais fácil protegerem os vossos filhos vi-

vendo em Nova Iorque?

Em Nova Iorque é muito mais fácil.
Fotografam-nos de vez em quando,
mas de uma maneira geral vou com
os meus filhos a todo o lado e nin-
guém nos presta atenção. E quando
me reconhecem é muitas vezes uma
situação passageira e afável. As pes-
soas dizem olá e falam dos filmes
em que gostaram de nos ver e é gra-
tificante. O facto de vivermos em
Nova Iorque permitiu-me impedir
que os meus filhos pensassem que
a mãe é uma criatura estranha, pois
vivemos uma vida normal. Os meus
filhos têm consciência de que sou
atriz, mas é algo que não afeta em
nada a vida deles. 
Tende a evitar falar sobre o trabalho

com os seus filhos?

Só falo se eles estiverem mesmo in-
teressados ou se estiver a preparar-
-me para algum papel e eles não
conseguirem deixar de notar que a
mãe anda distraída. [Ri] O que que-
ro para eles é que se concentrem
nos seus próprios interesses e ob-
jetivos e não sejam envolvidos em
toda a atenção que uma carreira de
atriz atrai. Quero que me vejam co-
mo mãe deles e não como uma ce-
lebridade. Não me importo que ve-
jam os meus filmes e gostem do
meu trabalho, mas isso não significa
nada para mim. Só quero que se sintam ama-
dos e que têm um lar afetuoso e seguro.
Tem conseguido manter um casamento longo e

bem-sucedido com Bart Freundlich. Algum se-

gredo para o sucesso nesse capítulo?

Descobrimos uma forma de desfrutar da
nossa amizade e companheirismo sem deixar
que pequenas coisas ou discussões estúpidas
nos afastem. Sentimo-nos tão mal quando
discutimos que não demoramos a fazer as
pazes. Amamo-nos profundamente e temos
tido muita sorte em nos darmos bem nas pe-
quenas coisas do dia a dia que às vezes per-
turbam a vida de outros casais. Tenho muita

sorte em tê-lo conhecido e em tê-lo comigo
a criar os nossos filhos. É a coisa mais ma-
ravilhosa e compensadora da minha vida.
O seu pai era um juiz militar e a sua mãe assis-

tente social psiquiátrica. Terá herdado deles

uma curiosidade inata sobre as pessoas e o que

faz os seres humanos serem como são? 

Tenho a certeza que foi isso que me empur-
rou para a representação. Tive inúmeras con-
versas interessantes com a minha mãe sobre
o comportamento humano e relações e o que
faz as pessoas sofrer a ponto de não saberem
lidar com a vida. São conversas que me mar-
caram e sinto muito a falta dessas conversas
com a minha mãe. Sempre pensei que pode-

ria tê-la sempre por perto e que ela iria ver
os meus filhos crescer [a mãe de Julianne
Moore morreu com 68 anos].
Como filha de militar que também viveu na

Alemanha durante vários anos, o tipo de isola-

mento e proteção que precisou de procurar para

si própria também a faz estar atenta ao com-

portamento das pessoas?

Uma das lições que aprendi ao andar tanto de
um lado para o outro é o quão mutável o com-
portamento humano é de facto. Temos muitas
qualidades camaleónicas e disfarces diversos
que usamos conforme a situação ou momento
da nossa vida. Nunca me vou esquecer de ter

passado de uma escola em que as pessoas dan-
çavam de uma certa maneira para outra em
que as pessoas dançavam de maneira total-
mente diferente. Também via como as rapa-
rigas e os rapazes tinham formas completa-
mente diferentes de se relacionar uns com os
outros e a forma como se convidavam para
sair – variava de cidade para cidade. Todas es-
sas experiências nos ensinam quão variado o
comportamento humano pode ser e isso tor-
na-nos muito mais conscientes e sensíveis re-
lativamente à personalidade humana, capazes
de nos transformarmos como atores e atrizes
para nos ajustarmos à personagem que de-
sempenhamos.

Quando estava a crescer, a arte de re-

presentar era já algo para que se sentia

atraída?

O meu grande sonho era estar na
Broadway. Foi por isso que me mudei
para Nova Iorque. Tinha acabado os
estudos em Boston [frequentou a es-
cola de belas-artes] e pedi ao meu na-
morado da altura que me levasse a
Nova Iorque e esse foi basicamente
o início da minha carreira de atriz.
Fiz alguns espetáculos em pequenos
teatros e depois trabalhei com regu-
laridade nas soaps. Sempre adorei
Nova Iorque e quando conheci o meu
marido ainda estava a viver em Los
Angeles, onde me senti sempre de-
masiado próxima desta indústria. Por
isso, decidimos mudar-nos para Nova
Iorque, onde temos vivido e criado
os nossos filhos.
Escreveu um livro, My Mom is a Foreigner,

But Not to Me, dedicado à sua mãe?

Sim. Ela veio da Escócia para os
Estados Unidos quando era muito
nova, mas sempre se viu como esco-
cesa e sempre me lembrava a minha
herança escocesa. Escrevi o livro co-
mo um tributo à minha mãe e como
registo da experiência de crescer com
um progenitor de outra cultura e o
que isso significa. É importante para
as crianças entenderem as suas raízes

porque nos dá a noção da nossa própria his-
tória. Também é bom ser capaz de perceber
outras culturas e não apenas aquela em que
crescemos.  
Que resposta teve ao livro?

Tive comentários muito afáveis e simpáticos
de pessoas que leram o livro e que tinham
também crescido com pais que vieram de ou-
tros países. Pessoas que encontrei que tinham
lido o livro começaram a chorar ou disseram-
-me que tinham chorado quando pegaram no
livro – e também eu começava a chorar! [Ri]
Todos nós queremos sentir que temos um lar
e raízes num lado qualquer... 

“TENHO UMA VIDA 
FAMILIAR MARAVILHOSA
COM O MEU MARIDO 
E FILHOS ESTOU 
A MILHAS DE UM ESTILO 
DE VIDA DE CELEBRIDADE.” 



RELÓ GIO S

NO TEMPO
Viagem



Como se a lente fotográfica de Peter Lindbergh fosse uma máquina do tempo,
Karolina Kurkova e Adriana Lima viajam até Portofino, ao sabor do glamour dos anos
1950/60, para nos mostrar a última novidade dos relógios IWC.

As modelos Karolina
Kurkova e Adriana

Lima protagonizam
uma história de

sedução captada
pela lente de Peter

Lindbergh.



Portofino
inspira o novo
relógio Midsize
da IWC.
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R
Reza a lenda que foi em Portofino que Richard
Burton pediu, pela primeira vez, a mão de Eli-
zabeth Taylor. Foram precisamente as estrelas
da era dourada de Hollywood que, em meados
do século XX, deram protagonismo a este sítio,
quando começaram a visitá-lo conquistadas
pelo seu carisma. Na Riviera Francesa e ba-
nhada pelo mar da Ligúria, a baía da pequena
comuna italiana faz de Portofino um dos cená-
rios paradisíacos mais apetecíveis do Mediter-
râneo. Foi também o local escolhido pela IWC
Schaffhausen para apresentar a sua mais re-
cente novidade em relógios, já que é o cenário
de uma história contada através da lente de
Peter Lindbergh. O fotógrafo alemão captou as
modelos de renome internacional Karolina
Kurkova e Adriana Lima como protagonistas
de um passeio por Portofino, onde desfilam
não só a sua beleza e sensualidade como tam-
bém relógios Portofino Midsize. Esta nova
linha da marca suíça aposta num mostrador
com um tamanho intermédio aos já existentes
que, por isso, se torna uma boa aposta tanto
para homens como para mulheres. Alguns mo-

delos gozam também do brilho da madrepé-
rola e dos diamantes, inspirando-se na joalha-
ria das décadas de 1950/60. 
A IWC nasceu em 1868 e orgulha-se de con-
ciliar contemporaneidade e tradição, man-
tendo viva a sua herança através dos ícones de
hoje. A marca conta com amigos que são ver-
dadeiros talentos reconhecidos na área da
moda, do cinema e do desporto que provam
que estes relógios são apropriados para dife-
rentes gerações. Adriana Lima diz que “cada
relógio tem uma presença profundamente
forte e também graciosa que dá uma genuína
sensação de fortalecimento”. A linha Portofino
remonta a 1984, ano em que foi lançada pela
primeira vez, mantendo desde então uma liga-
ção realmente forte com o local. Quatro anos
depois de Peter Lindbergh ter fotografado,
também em Portofino, uma série de imagens
para a IWC Schaffhausen, a marca repete a re-
ceita vencedora com este projeto que inclui
ainda uma coleção de fotografias com atores
de cinema que resultou na exposição Timeless
Portofino, em viagem pelo mundo.



BELEZA

p oslab oral-
Horário
´

Retoques expresso antes de um jantar ou de uma saída à noite, um deleite
aconchegante em casa ou rituais de bem-estar num instituto de beleza? Seja fora 
ou no conforto do lar, aqui fica a nossa check-list para acabar o dia em beleza. 
POR CÉCILE GUERRIER. FOTOGRAFIA DE ALEXANDRE WEINBERGER. REALIZAÇÃO DE JULIE GILLET

RETOCO O BRUSHING

Depois de um dia desenfreado, raros são ospenteados

que se mantêm impecáveis. Entre as madeixas revol-

tas (ou sem volume) e as raízes oleosas, sonhamos

com frescura e leveza! Os nossos aliados: o champô

seco ou spray de volume. Vaporizamo-lo sobre as raí-

zes, esperamos um minuto, o tempo que ele demora

a absorver a oleosidade e a sujidade, e depois escova-

mos o cabelo com a cabeça para baixo até às pontas

(com uma escova em cada mão ainda é melhor) de

cima para baixo e depois da esquerda para a direita. A

escovagem é também uma boa forma de relaxar e

ficar com boa cara: o couro cabeludo fica irrigado e

descontraído e o rosto fica rosado e oxigenado.

Como a tendência é para o tom natural, quase nu,

evita-se carregá-lo com base e pó, o que acentua

ainda mais as imperfeições e a fadiga. “Basta retificar

a pele, uniformizá-la e refrescá-la. Misture uma gota

de base com a mesma quantidade de creme hidra-

tante ou sérum e aplique no rosto com pancadinhas

leves”, aconselha Karim Rahman, maquilhador espe-

cialista da L’Oréal Paris. “Privilegie as zonas a corrigir

ou a matificar, aplique pó apenas na zona T para que

não brilhe. E não se esqueça de um nadinha de blush

rosa nas maçãs do rosto, o melhor para lhe dar um

ar saudável.” Um leve traço de lápis preto na base das

pestanas superiores, um pouco de máscara preta e

batom (incolor discreto ou vermelho sensual) é a ma-

quilhagem chique por excelência, perfeita em todas

as circunstâncias.

APAGO A FADIGA

Com 15 mil pestanejares por dia, o contorno dos olhos é uma zona

hiperativa que se desidrata rapidamente e que ao fim do dia fica in-

chada e com marcas. Portáteis e tão eficazes como uma máscara,

os patches para os olhos aplicam-se mesmo sob olhos maquilha-

dos e espalham os seus ativos alisadores e descongestionantes

através da sua textura de algodão extensível ou de biocelulose (uma

matéria gelificada 100% natural). Respeita-se o tempo de atuação

de 15 minutos (o tempo de se vestir), alisa-se o contorno do olho

fazendo círculos com a polpa dos dedos, e em seguida dá-se pan-

cadinhas com a ponta dos dedos para fazer penetrar o excesso de

produto e reativar a circulação. Por fim, aplica-se corretor em três

pontos das olheiras para esbater a vermelhidão e iluminar o olhar.

(RE)MAQUILHO-ME EM POUCO TEMPO
ESTA NOITE VOU SAIR 

Eye Therapy Patch, €15,75, Talika, na Douglas

Benefiance Pure
Retinol Instant
Treatment Eye
Mask, €61,20,
Shiseido

Super Aqua-Eye,
patches alisadores,
€95,65, Guerlain

Diorific Golden Shock
Colour Lip Duo no tom
002 Enchanting Shock,
€40,80, Christian Dior

Bonne Mine Effect
Perfector, €33,35,
Collistar

Skin Weightless
Powder Compact
Foundation, €43,
Bobbi Brown

Máscara Miss
Manga, €9,99,
L’Oréal Paris

Pillow
Proof
Blow Dry
Express
Primer,
€22,80,
Redken 

Couture Styling
V.I.P. Volume in
Powder, €20,70,
Kérastase 

Spray de Pó SOS
Volume para
cabelos finos,
€17,60, L’Oréal
Professionnel 

Champô
seco de
aveia para
cabelos
escuros,
€11,26,
Klorane

Express Dry
Shampoo, 
€7,90,
Sephora



A  A T I T U D E  R E L A X

Maquilhagem: Cathyanne Mac
Allister. Máscara revitalizante para

os olhos com partículas de ouro,
Chantecaille. Auscultadores de
aviador Rocknation Skullcandy.
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ESTA NOITE
PREGUIÇO

RESPIRAMOS COM A BARRIGA
PARA DESCONTRAIR

Técnica: coloque as mãos sobre a

barriga, inspire pelo nariz e depois expire

profundamente fazendo inchar a barriga

como um balão durante cinco segundos.

Concentre-se na respiração para se

libertar dos pensamentos. Repita dez

vezes e termine esticando-se.

ENVOLVEMO-NOS EM DOÇURA
Massaje o corpo dos pés até ao pescoço com um

bálsamo de corpo nutritivo. Em seguida, embru-

lhamo-nos no roupão para saborear uma sopa de

legumes vitaminada para terminar a noite com a

pele suave e o estômago aconchegado.

Sensorielle Huile
Seche Tonifiante,
€28, Lierac

Crème
Fondante
Rafermissante,
€39,90, Nuxe

Creme de
Corpo, €39,

Kiehl’s

POMOS A CORRER UM BANHO QUENTE

A temperatura não deve exceder os 38 °C, e deve-

mos evitar ficar no banho mais de 20 minutos (o

que altera a função de barreira da nossa pele). Se

estivermos exaustas, fazemos como os desportis-

tas de alta competição: deitamos na água dois pu-

nhados de sal marinho grosso, que ajuda a eliminar

o ácido lático segregado pelos músculos.

Huile Intense
pour le Bain,
€50, Chanel

Gel de
Banho Rosa
Marroquina,
€29,57, REN

Esponja de banho,
€3, The Body Shop

Beauty System Sea Thalasso Sais de
Banho de água salgada, €19,95, Douglas

Baunilha Dourada
Cubo Efervescente
para o banho, €1,49,
Yves Rocher

RECARREGAR BATERIAS 

Maquilhagem:
Cathyanne Mac Allister

para a Chanel. 
Com Base Perfection

Lumière, no tom Bege;
Les beiges de Chanel, no
tom 30; Blush Crème no

tom Chamade; Lápis
Khôl no tom Noir;
Sombra Lumières

Facettes Quadrille;
Máscara Le Volume de

Chanel; Lèvres
Cintillantes, no tom

Murmure, tudo Chanel. 
Cabelo: Cyril Lanoir.

Manicura: Brenda Abrial. 
Espuma de banho. 

Coco Mademoiselle.
Cuecas Roseanna.
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Miranda Kerr

Pulseira Stardust simples, 59€

Pulseira Stardust dupla, 79€

MiMiraandada KeKerrrrairrara

dust simplesa StarPulseirra  59€,impless,

dust dupla,a StarPulseirra  79€dust dupla,




