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“Não tenho tatuagens e, o principal motivo,
deve-se ao pavor a agulhas. Há tatuagens
lindíssimas, de elevado valor artístico e sentido
de estética. Desde as que são colocadas por
um motivo de ornamentação até às que têm um
significado mais profundo”
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Opinião

“Não sou supersticiosa e se tiver que passar
por debaixo de uma escada, passo. Se passar à
minha frente um gato preto o mais provável é
fazer-lhe umas festas, porque gosto de gatos.
E, porque sou distraída, já não é a primeira vez
que deixo tesouras abertas em cima da mesa e
sapatos virados ao contrário. Já me aconteceu
alguma coisa coisa por causa disto? Não!”
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Dá mais importância ao Natal ou à passagem de ano?
Ao Natal. É um momento dedicado à família e é também a altura do ano em que pensamos
mais nos outros, nos mais desfavorecidos, dos que não têm família. Pessoalmente, faço-o o
ano todo mas, para os mais distraídos durante o ano, esta é a época que nos lembra que
temos que ajudar o próximo.
Prefere o tempo muito frio à chuva?
Não sou friorenta mas não me dou bem com o frio excessivo. A chuva só me aborrece por ter
de usar chapéu de chuva. Entre os dois, prefiro o calor (risos). Se nevasse por aqui, ia para a
rua, fazer tudo a que temos direito quando há neve: tirar fotos, fazer bonecos de neve, atirar
bolas de neve aos amigos que passam e, nas ruas mais íngremes, sentar-me no chão e
escorregar por ali abaixo.

Foto Revista

Qual é um bom programa para se fazer ao fim-de-semana na região?

Segundo Plano

Para começar, um passeio até aos Olhos d’Água do Alviela, junto à praia fluvial. E, claro, visitar
o Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio para ficar a saber porque é esta nascente cársica
tão importante. Aqui pode-se fazer uma viagem até 175 milhões de anos atrás numa
plataforma virtual e ficar a saber, por exemplo, porque são os morcegos tão importantes para
o controlo de pragas.

Parabéns a você!
Especial de Natal

O que mais aprecia no concelho de Alcanena?
Galeria
Num Só Clique

A riqueza do património natural. A rocha calcária conferiu a esta região um modelado típico,
carso, que vai desde a existência de grutas, campos de lapiaz, passando pelo polje de MiraMinde e não esquecendo a importante nascente cársica dos Olhos d’Água do Alviela. Esta é
também uma região muito rica em plantas aromáticas. Também aprecio muito a gastronomia e
fiquei fã da morcela de arroz e do azeite da região. Não posso deixar de referir a simpatia das
pessoas. Estou em Alcanena desde Abril e sempre me senti muito bem recebida.
Já fez alguma tatuagem?
Não tenho tatuagem e, o principal motivo, deve-se ao pavor a agulhas. Há tatuagens
lindíssimas, de elevado valor artístico e sentido de estética. Desde as que são colocadas por
um motivo de ornamentação até às que têm um significado mais profundo. Prefiro as
tatuagens coloridas. Gosto muito das tatuagens japonesas, nomeadamente a flor de cerejeira
(sakura) e as carpas (koi), não só pelos belos desenhos que proporcionam mas também pelo
seu significado.
É uma pessoa supersticiosa quanto à sexta-feira 13?
A sexta feira 13, para mim, é o dia que antecede o sábado 14 e se segue à quinta feira, dia
12. É um dia igual aos outros. Não sou supersticiosa e se tiver que passar por debaixo de uma
escada, passo. Se passar à minha frente um gato preto o mais provável é fazer-lhe umas
festas, porque gosto de gatos. E, porque sou distraída, já não é a primeira vez que deixo
tesouras abertas em cima da mesa e sapatos virados ao contrário. Já me aconteceu alguma
coisa por causa disto? Não.
Que opinião tem das senhoras que fazem musculação?
Já faz tempo em que se considerava a musculação e o culturismo uma actividade apenas para
homens. A musculação tem atraído cada vez mais adeptos dos sexo feminino. Quando
praticada de forma correcta, a musculação modela o corpo da mulher e torna-se um bom
aliado para a estética feminina. Já a prática do culturismo feminino, altera demasiado o corpo
da mulher, obriga a um treino mais intensivo para se dar esta transformação.
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Qual seria a melhor notícia para 2014?
Que a crise financeira que o país atravessa, que obriga tantos portugueses a emigrar, que
deixa tantos portugueses desempregados e sem meios para responder a necessidades
básicas, já passou.
Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
Gostei
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