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Clara de Sousa 

 

 

volta a receber  •  rém io Cinco Estrelas 
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A pivô da SIC 
conquistou pela 
terceira vez o 
troféu Jornalismo 
e contou com 
uma presença 
muito especial 
a aplaudi-la 
na plateia, 
o namorado 
Fernando Esteves 
TEXTO: NUNO PIRES 
FOTOS: JOSÉ OLIVEIRA 

A
91 edição dos 
prémios Cinco 
Estrelas contou com A pivô do "Jornal da Noite" 

muitas caras bem conhe- e Fernando Esteves estão 
cidas do grande público juntos há cerca de cinco anos 
que foram distinguidas 
nas respetivas categorias. À semelhança do último ano, e pela 
terceira vez, Clara de Sousa recebeu o troféu Jornalismo. Na 
entrega dos prémios, que teve lugar no Teatro Politeama, 
em Lisboa, a jornalista fez-se acompanhar pelo namorado, 
Fernando Esteves. "Qualquer dia é um bom dia para celebrar 
o amor", afirmou a pivô do "Jornal da Noite", da SIC. E sobre 
a presença da sua cara-metade referiu: "É importante perceber-
-se que as relações são feitas de dar e receber. E quando a coisa 
está desequilibrada, algo não está a correr bem. E, portanto, 
tanto ele está comigo quando recebo prémios como eu, feliz-
mente, estou com ele quando os recebe também. Desde que 
tenha essa disponibilidade, estou sempre presente. Tal como ele 
esteve aqui comigo. É por isso que se diz que uma boa relação 
é uma boa parceria ou equipa". Lado a lado, o casal manteve-se 
discreto e não quis posar para os fotógrafos junto. A jornalista 
mostrou-se orgulhosa pelo reconhecimento do público na entrega 
de mais este troféu: "É uma escolha espontânea e acho que isso é 
muito importante, porque significa que já estamos muito presentes 
na vida das pessoas. Trinta anos no jornalismo: há 20 na SIC e 
15 no 'Jornal da Noite'. É normal que fiquemos mais próximos 
das pessoas".  II 
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"Qualquer dia é 
um bom dia para 
celebrar o amor" 

CLARA DE SOUSA 
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O veterano 
ator mostrou-se 

carinhoso 
com Rita Pereira • 

PLATEIA DE PÉ PARA APLAUDIR 
O MESTRE DO TEATRO , 

A 1 de março celebra 96 anos e vai iniciar uma 
nova digressão pelo País. Aquele que é um dos mais 
acarinhados atores recebeu um novo prémio pela sua 
vida dedicada aos palcos. "É para vós o meu trabalho 
permanentemente", agradeceu Ruy de Carvalho, pondo 
a plateia do Politeama de pé a aplaudi-lo. 
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O destaque para 
•a revista Cristina 

A publicação da estrela da TVI 
recebeu o troféu de Melhor 
Revista Feminina e Lifestyle. 
"Continuamos a resistir à 
falência do papel", garantiu com 
enorme orgulho Cristina Ferreira. 

   

 

   

 
 

   

 
  

   
   

 
  

   

Primeiro prémio de atriz 
Rita Pereira foi distinguida por 
Personalidade nas Séries e Novelas. 
"É o mais perto do Óscar que vou 
estar. É muito importante para 
mim que valorizem o meu trabalho 
enquanto atriz", disse. 
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*ti Pichardo e a 

companheira, 
que está à 

espera de bebé 

CUMPLICIDADE E AMOR 
O conhecido chef Kiko foi premiado 
na categoria Culinária, enquanto 
o atleta Pedro Pichardo subiu 
ao palco para receber o prémio 
de Desportista. Na plateia, 
fotografaram os seus troféus.  

"As Três da Manhã'", da Rádio 
Renascença  -  Inês Lopes Gonçalves, 
Joana Marques e Ana Gaivão 
-, apresentaram estes prémios  

dos Pre Entrega
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