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Solteira e focada no trabalho, a modelo aproveitou uma folga para se divertir com as amigas numa discoteca no
Rio de Janeiro, Brasil.

Abiografia do actor brasileiro está
a ser um sucesso de vendas e, apenas numa semana, já foram vendidos mais de 25 mil exemplares.

Depois de ter perdido 31 quilos, a cantora decidiu posar em biquíni para a
revista‘Cosmopolitan Body’ e mostrou-se mais confiante do que nunca.

l RICARDO PEREIRA nasceu

em Lisboa a 14 de Setembro
de 1979. Integrou o elenco de
várias séries e novelas, como
‘Amanhecer’ (TVI),‘Floribella’ (SIC) e‘Perfeito Coração’ (SIC).Também tem feito
sucesso no Brasil, com os
projectos‘Como Uma Onda’,
‘Negócio da China’, ‘Insensato Coração’ e‘Aquele Beijo’.
Apresenta o programa‘Episódio Especial’, da SIC, ao
lado de Sofia Cerveira. Em
Julho de 2010, casou-se com
Francisca Pinto Ribeiro. Há
um ano, foi pai pela primeira
vez, de Vicente, que nasceu
no Rio de Janeiro, Brasil.

lho que tenho vindo a fazer ao
longo dos anos.
Quaissãoosseus
maioresdesejos
para2013?

10

SUSANACALADO,ENVIA-

DOPOR E-MAIL

–Omeu maior desejo é ter muita saúde. Quanto a tudo o resto,
eu gosto de correr atrás e de lutar para alcançar os objectivos
que desejo concretizar. Também desejo um ano feliz e equilibrado para todos, com muito
mais sorrisos. n

ENVIE ASUAPERGUNTA para
vidas.oleitorpergunta@cmjornal.pt
ou para Correio da Manhã
– O LeitorPergunta,Arruamento
D à Rua José Maria Nicolau,
N.º 3 – 1549-023 Lisboa
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repetiraexperiência
muitasvezes,
sepossível
AFranciscaconheceaminhaprofissãoesabeque
oassédiofazparte.
Elaficaorgulhosa
Gostodecorrer
atrásedelutarpara
alcançaros
objectivosquedesejo
concretizar
Desejoumano
felizeequilibrado
paratodos,
commuitomais
sorrisos

‘A MESA DOS PORTUGUESES’
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João Guterres, de
60 anos,
confessa
que não
esperava
vencer
o concurso
do‘CM’

n Regresso
Paula Lobo Antunes foi mãe
de uma menina há apenas
dois meses, mas já pensa
em regressar ao trabalho.
Aactriz diz que espera começar a gravar no início do
próximo ano.
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Anho no forno
conquista júri
n JoãoGuterres,de60anos,foi

ograndevencedordoconcurso
de receitas do CM ‘A Mesa dos
Portugueses’. Ocozinheiroconquistou o júri, presidido pelo
chefJoséCordeiro,numevento
quedecorreu,nanoitedesexta-feira,naCidadeladeCascais.
Com uma receita de anho no
forno de Valença, João quis
mostrar a especialidade da sua
região.“Desde1977quemededicoainvestigaragastronomia
doMinhoe,quandomecandidatei,quismostrarumpratode

lá”,diz,semesconderasurpresa
pela distinção: “Não estava à
espera. Os concorrentes eram
todosmuitotalentosos.”
O cozinheiro acredita que
conquistouosjuradospelo“ritual” que envolve a confecção
do prato. “O arroz é cozinhado
numalguidardebarroeoanhoé
assadosobrepausdeloureiro.”
Emsegundolugar,ficouCarla Carvalho,comsopa de carolasd’avó,seguidadeAnaCoimbra, com polvo confitado com
migasdebroaeovo. n

O concurso que premeia a melhor receita de Portugal foi um
sucesso e terminou em festa, na Cidadela de Cascais

n Felicidade
Paulo Pires e a mulher,Astrid Werdnig, vivem dias feli-

zes. O casal vai passar um
Natal ainda mais especial,
duas semanas após o nascimento da sua filha, Zoë.

n Natal
Amesa de Natal na casa da
família de Joana Santos vai
ter mais um lugar. Este ano,
a actriz vai passar a quadra
com o namorado, Simão
Cayette.Aestrela da SIC
não podia estar mais feliz...

n Trabalho
Apesar de ir celebrar a passagem de ano a
apresentar‘Toca a
Mexer’, Bárbara
Guimarães
mostra-se feliz:“Adoro
passar o ano
a trabalhar,
é já uma
tradição.”
Quem corre
por gosto...
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