


A MULHER DOS SETE OFÍCIOS

AOS
40 anos, completados em

setembro último, Cristina Ma-
ria Jorge Ferreira é das mulheres
mais influentes de Portugal. Apre-
sentadora de televisão, empresá-
ria, administradora da TVI, com o

cargo de diretora de Conteúdos
Não Informativos, é uma mulher
de paixões, subiu a pulso na car-
reira, com a sua dose de contro-
vérsias (a relação com o seu ex-
-marido, António Casinhas, e o

facto de não assumir qualquer
outro relacionamento alimentam
os boatos e as redes sociais...), não
é consensual, mas poucos em Por-

tugal poderão dizer que a desco-
nhecem por completo.

Licenciou-se em História e foi

professora do ensino secundário
durante dois anos. Formou-se em
Ciências da Comunicação e fre-
quentou um curso de apresenta-
ção de televisão com Emídjo Rangel.

Manuel Luís Goucha, com quem re-

parte a apresentação do programa
das manhãs da TVI, e Júlia Pinheiro

foram seus professores. Estreou-se
no pequeno ecrã com os diretos
do Big Brother e em Diário da Ma-
nhã. Desde 2004 que o programa
Você na TV!, apresentado em par-
ceria com Manuel Luís Goucha, é

líder de audiências em Portugal.
Em 2012, estreou-se, novamente
ao lado de Goucha, no formato A

Tua Cara Não Me E Estranha, com
um êxito que se repetiu em diver-
sas edições e que se mantém até

hoje; no ano seguinte, deu corpo e

voz a Dança com as Estrelas, outro
êxito de audiências, que se repetiu
variadas vezes.

A par da carreira televisiva, Cris-
tina Ferreira tem outros negócios
paralelos, como a loja de roupa Ca-

siraghi Forever, o bloque Daily Cris-

tina, com aproximadamente dois
milhões e meio de visitas por mês

(mas que ascendeu aos cinco mi-
lhões na altura do lançamento...), a

edição de livros e de uma revista
com o seu nome, assim como uma

parceria com uma marca de sapatos
norte-americana e uma marca de

perfumaria. No Facebook, conta
com mais de 1,6 milhões de gostos
e, no Instagram, o número de se-
guidores supera os 445 mil.

É mãe de Tiago, de dez anos, e

em 2011 foi considerada a mulher
mais sexy de Portugal, através da

votação dos leitores de um jornal
diário. O que vem ainda por aí na
vida e carreira desta mulher... logo
se verál Qfi

Ea
mais velha das três filhas de

Américo Amorim, aquele que, até

13 dejulho de 2017, era para a re-
vista Forbes o homem mais rico de

Portugal e o 385.° mais abastado
de todo o planeta Terra. Desde
outubro do ano anterior à sua

morte que o patriarca preparava a

sua sucessão à frente dos vários

negócios, da Galp à Corticeira
Amorim, altura em que anunciou
a sua retirada do conselho de ad-

ministração da Galp Energia e dei-

xou o lugar à sua filha mais velha,

com quem já trabalhava há duas

décadas e meia.

Paula Fernanda Ramos Amorim

começou no mundo dos negó-

cios através da marca Fashion
Clinic. Nasceu a 20 de janeiro de

1971, no Porto, tem dois filhos
do casamento com Rui Alegre,
com quem esteve até 2005, e

casou-se em segundas núpcias,
em 2012, com Miguel Bleck Gue-

des de Sousa.

A par da participação na

Galp Energia, Paula Amorim es-

praiou os seus negócios de mo-
da recentemente, com a abertu-
ra do JNcQuoi, em Lisboa, num
investimento que rondou os

quatro milhões de euros e que
possui três conceitos distintos:
bar gourmet, loja masculina e

restaurante. ÍM



O ROSTO
DO JORNALISMO

H, atual diretora-adjunta de Infor-
Hi mação da TVI é uma das mais

conceituadas jornalistas portugue-
sas da atualidade. Judite Sousa nas-

ceu em Massarelos em 1960 e licen-

ciou-se em História pela Faculdade

de Letras da Universidade do Porto,

em 1987, tendo-se estreado no jor-
nalismo aos 18 anos, como repórter
da RTP no Porto. A partir dai, não

mais pararia na progressão na car-

reira, principalmente na Rádio Tele-

visão Portuguesa, casa de onde saiu

em 2011, para a TVI, ao fim de mais

de três décadas, período esse em

que desempenhou inúmeras fun-

ções como repórter ou na direção
de Informação, sem nunca deixar de

apresentar os principais blocos in-

formativos. Durante muito tempo, o

ponto alto da semana informativa

nas televisões nacionais era ditado

pelo seu programa Grande Entrevis-

ta ou Notas Soltas de António Vitori-

no; na TVI, para além de ficar res-

ponsável pela apresentação do

Jornal das 8 às sextas, sábados e

domingos, também apresentou, à

segunda-feira, na TVI24, o progra-
ma Olhos nos Olhos, com Henrique

Medina Carreira.

Foi agraciada, em 2005, com a

comenda da Ordem do Mérito,

pelo Presidente da República Jor-

ge Sampaio, quejuntou a inú-

meras outras distinções
do público e da crí-

tica.
A nível

pessoal, foi
casada com
José Pedro Bra-

ga Bessa, com

quem teve
"~

um filho, o único, André de Sousa

Bessa, falecido a 29 de junho de

2014, aos 29 anos. Em homena-

gem ao filho, escreveu o livro

Os Nossos Príncipes, cujas ver-
bas revertem para uma bolsa de

estudo com o nome de André

de Sousa Bessa, destinada a

ajudar estudantes com dificul-
dades económicas.

Foi ainda casada com Fernando

Seara, de quem se divorciou em
2013.

Apesar de algumas polémicas

que rodearam o seu nome nos últi-

mos anos, Judite Sousa é a imagem
do jornalismo sério e responsável

em Portugal. OS



NA adolescência, a açoriana Sandra

Tavares foi modelo e tratou por
tu as passerelles icónicas de Paris,

Milão, Londres e Nova lorque, mas

foi na terra natal que encontrou o
seu rumo: licenciada em Agronomia,

especializou-se em enologia em Itá-
lia e, em 1999, iniciou a sua carreira

profissional ligada ao vinho do Dou-

ro, com Crístiamo Van Zeller. Um ano

depois, já ajudava o pai na Quinta de

Chocapalha, em Alenquer, e, a partir
de 2001, dedicou-se ao seu projeto
próprio, a Wine & Soul, em parceria
com o marido, Jorge Serôdio Borges.

Começaram com dois hectares em

2001, atualmente têm mais de 80 e

continuam em expansão, o que se

traduz numa produção de mais de

cem mil garrafas por ano, maiorita-
riamente exportadas para mercados

como os EUA, a Alemanha, a Suécia,

o Brasil e a Suíça.

Sandra e Jorge têm três filhos -
Francisco, de 11 anos, e os gémeos
António e Maria, de sete - pelos
quais mudaram toda a vida pessoal

para Vila Real, pois a oferta educati-
va no Pinhão, onde residiam, é fraca.

O que não mudou em Sandra foi a

paixão pela terra e pelos vinhos,

igual desde o início da carreira. HH

NO BASTIÃO

DA INVESTIGAÇÃO
MÉDICA EM PORTUGAL

JURISTA
de eleição, figura de

proa do Partido Social Demo-

crata, foi deputada e ministra da

Saúde, cargo do qual se demitiu

após um dos maiores escândalos

na saúde portuguesa, com a dis-

tribuição de sangue contaminado
a hemofílicos. Porém, essa sombra

não impediu Leonor Beleza de ser

escolhida por António Champali-

maud para ficar à frente da funda-

ção com o seu nome, dedicada,
fundamentalmente, à investigação
científica na área do cancro.

Concluiu a licenciatura em Di-

reito em 1972 e, no ano seguinte,

já era assistente na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa.

Aí, assumiu a regência da discipli-
na de Direito de Família e colabo-

rou na reforma de 1977 do Código
Civil português, com o socialista

António de Almeida Santos. Ao iongo
da sua carreira, acumulou diversas

funções em empresas privadas,
comoaTVl, Banco Totta& Açores

ou BCP, mas foi a sua dedicação à

causa pública que a tornou nota-
da. No Partido Social Democrata
exerceu diversos cargos e foi elei-

ta deputada, entre 1983 e 2002, e

vice-presidente da Assembleia da

República, de 1991 a 1994 e, no-

vamente, desde 2002 até 2005.
Fez parte de três governos,

como secretária de Estado da Pre-

sidência do Conselho de Ministros

(1982-1983), com Francisco Pinto

Balsemào; secretária de Estado da

Segurança Social (1983-1985),
com Mário Soares; e como ministra
da Saúde (1985-1990), no primeiro
e segundo governos de Aníbal Ca-

vaco Silva. Desde 2004, é presiden-
te da Fundação Champalimaud e,

em substituição de Manjela Ferrei-

ra Leite, integra o Conselho de Es-

tado desde 2008.
Casada com Diogo de Mendon-

ça Rodrigues Tavares, tem uma filha

e um filho: Mariana (43 anos) e Mi-
guel (39 anos). HH



BASTOU
uma dúzia de anos pa-

ra a jovem nascida em Lou-

renço Marques, na véspera da Re-

volução dos Cravos, conquistar o
restrito grupo de topo da World
Musk. Não lhe chamem fadista,

porque tal é muito redutor; Mariza
é muito mais do que isso...

O fenómeno começou em 2001,
com o álbum Fado em Mim, e a jo-
vem cantora viu-se imediatamente

catapultada para o circuito mundial,

com apresentações em locais tão
conceituados como o Central Park

ou o Festival Womad. E se o primei-
ro disco lhe granjeou um prémio da

BBC, o segundo, Fado Curvo, dois

anos depois, colocou-a no sexto

lugar do top da Bilíboard, ofereceu-
lhe diversos prémios internacionais

e colocou-a definitivamente nos

palcos de todo o Mundo e a tocar
com os mais conceituados artistas

internacionais. O disco seguinte.
Transparente, trouxe uma parceria
de peso, com Jaques Morelenbaum, e

Mariza acabou o ano de 2006 a re-
ceber a comenda da Ordem do In-
fante D. Henrique das mãos do
Presidente Jorge Sampaio. Quatro
anos depois, foi igualmente conde-
corada pelo Governo francês com o

grau de Cavaleiro da Ordem das

Artes e Letras e multiplicou atua-

ções, discos e participações com
nomes tão díspares e importantes
como Miguel Poveda, Gilberto Gil, Ivan

Lins, Lenny Kravitz, Sting, Cesária Évo-

ra, Trro Paris, Rui Veloso ou Carlos do

Carmo OU

ASSUNÇÃO CRISTAS

POLÍTICA E MÃE DE FAMÍLIA

E responsável por grande parte
da atual notoriedade do parti-

do de que é presidente, o CDS-PP,

após o afastamento de Paulo Portas.

Nascida em Angola, em setembro
de 1974, Assunção Cristas só se mu-
dou para Portugal um ano depois.
Foi aluna de Marcelo Rebelo oe Sousa

na Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa, onde se licenciou

em 1997. Casada e mãe de quatro
filhos, tornou-se, em janeiro de
2013, a primeira mulher em Portugal
a estar grávida enquanto ministra.

A sua entrada na política ativa

deu-se em 2002, quando se tomou
assessora da ministra da Justiça de
então, Celeste Cardona, assumindo

nesse mesmo ano a direção do Ga-
binete de Política Legislativa e Pla-

neamento, até 2005. Todavia, man-
tinha-se apartidária. Na altura,
conciliava a carreira política com o
ensino, como professora convidada

na Faculdade de Direito da Univer-

sidade Nova de Lisboa. Prosseguiu
a carreira como professora auxiliar,

em 2005, e professora associada,
em 2009. Também lecionou no Ins-

tituto Superior de Ciências Policiais

e Segurança Interna.

A sua adesão ao CDS-PP só

ocorreu em 2007, depois de uma

participação no programa Prós e

Contras sobre o aborto. A sua re-

presentação em defesa do não, no
referendo que se iria realizar, cha-

mou a atenção dos centristas e le-
vou Paulo Portas a convidá-la a

ingressar no partido. Dois anos

depois, encabeçou a lista do parti-
do no Círculo de Leiria às legislati-
vas desse ano e, em 2011, na se-

quência da demissão de José

Sócrates, voltou a encabeçar a lista

do CDS-PP em Leiria nas legislati-
vas. Das duas vezes foi eleita depu-
tada à Assembleia da República.
Não chegaria a exercer o mandato
na legislatura iniciada em 2011, em
virtude do seu ingresso no Governo

de Pedro Passos Coelho, formado por
coligação entre o PSD e o CDS-PP.

No XIX Governo Constitucional, foi

ministra da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do
Território. Na sequência do anúncio

de não recandidatura de Paulo Por-

tas, assumiu-se como candidata à

presidência do CDS-PP em janeiro
de 2016, tendo sido eleita com 95%
dos votos. OS



A MELHOR JUDOCA
PORTUGUESA
DE SEMPRE

Tlma
Monteiro, a melhor judoca portuguesa de todos os

tempos e única medalha portuguesa na última edição
dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, ao arrecadar o

bronze, foi a principal ausente da comitiva portuguesa
para o European Judo Open 2018, uma prova internacional

exclusivamente feminina disputada no início de fevereiro,
em Portugal. O motivo foi a proximidade com o Grand
Slam de Paris, na semana seguinte, a primeira grande com-

petição do ano para a atleta começar o circuito mundial.
"O apuramento olímpico só começa em maio, mas é impor-
tante começar a subir no ranking para ficar mais bem cota-
da nos sorteios das provas", disse à margem da apresenta-
ção do evento.

Nascida a 27 de dezembro de 1985, Telma Monteiro é

unanimemente considerada a melhor judoca portuguesa
de todos os tempos, devido ao seu vasto palmares, sendo

hoje também uma das melhoresjudocas do Mundo. Com-

pete desde 2008 na categoria de -57 kg, anteriormente

competia em -52 kg, venceu já por cinco vezes o Campe-
onato da Europa, tendo também conquistado por quatro
vezes a medalha de prata nos Campeonatos do Mundo de
Judo. Tem também mais de uma dezena de medalhas de
ouro conquistadas em Taças do Mundo, Taças da Europa,
Grand Prix e Grand Slam. Em 2015, conquistou a ll. a me-
dalha em Campeonatos Europeus, em outras tantas parti-
cipações: cinco medalhas de ouro, uma de prata e cinco de
bronze. Um feito histórico para o País! Em 2014, foi vice-

-campeã do Mundo pela quarta vez na sua carreira! QS

NÃO
é uma artista consen-

sual e as suas obras
muitas vezes criam opiniões
diametralmente opostas. Jo-

ana Vasconcelos nasceu em
Paris, a 8 de novembro de
1971. Formou-se no AR.CO,

em 1996, e trabalha frequen-
temente com a escultura e a

instalação. A sua mais famo-
sa obra, Néctar, uma escultu-

ra/instalação em ferro com
LEDs e garrafas de vinho de

vidro, pertence à Coleção
Berardo e está exposta no
CCB. Muitos dos seus traba-
lhos estão expostos em co-

leções privadas europeias. A

sua marca distingue-se pelo
modo como relaciona a ba-
nalidade dos objetos utiliza-
dos no quotidiano, especial-
mente no design e na

arquitetura, tanto pelas pro-

porções como pela sua fun-
cionalidade, que transpare-
cem na maioria das obras.

Algumas das que mais de-
ram que falar são, por exem-

plo, Marilyn (um par de sa-

patos gigantes feitos com

tachos), Piano Dentelle (mos-
trando um piano decorado
com napperons), Suspensão

(o terço gigante em resina de

polietileno, com 26 metros
de altura e suspenso no San-

tuário de Fátima), Pop Gaio

(a icónica figura do Galo de
Barcelos, gigante, com azu-

lejos, LEDs e fibra de vidro),
Cail Center (uma pistola feita

com telefones antigos), ou o

Trafaria Praia, o cacilheiro

que, em 2013, foi revestido a

cortiça e azulejos e foi o pa-
vilhão de Portugal na 55. a

Bienal de Veneza. HE




