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CATARINA FURTADO 

`` -'-ão pus 
BOTOX" 
Sempre bela, a apresentadora 

nega os rumores sobre ter 
recorrido a tratamentos 

estéticos 
TEXTO FILOMENA ARAÚJO FOTO: FERNANDO COSTA 

Ag 
 os 46 anos, com 28 de carreira, Catarina 

Furtado mostra nas redes sociais foto- 
rafias mais ousadas, que evidenciam 

a sua excelente forma física. "Quando fiz 40 
anos tomei a decisão de partilhar essas ima-
gens porque tive a consciência da importân-
cia do meu papel para as outras mulheres." A 
apresentadora garante que nunca fez nada para 
parecer mais jovem, nem sequer retocou o rosto. 
"Não pus botox na cara. Faço pilates porque 
passo muitas horas de saltos altos e faço várias 
refeições por dia, mas como de tudo", assegura. 

FILHOS ÀS COSTAS 
Catarina Furtado gozou.dez dias de férias com 
a família e fez "As 7 Maravilhas à Mesa", com 
José Carlos Malato, na RTP1, com os filhos, 
Beatriz, de 12 anos, e João Maria, de 10, atrás. 
"Andei com os miúdos às costas, 
mas mostrei-lhes muito do nosso 
património cultural e ainda pro-
varam algumas iguarias, que não 
conheciam". 

VAI CHORAR MUITO... 
O "The Voice Portugal" está de 
volta ao pequeno ecrã (ver pág 100) 
e a apresentadora não esconde o seu 
entusiasmo. "O 'The Voice' nunca 
é igual. Esta temporada temos a 
novidade do 'Bloquear', que faz 
com que os mentores fiquem mais 
competitivos", diz. Sobre os con-
correntes (as "Provas Cegas" estão 
todas gravadas), a apresentadora diz 
que "há surpresas" e que, a exemplo 
de anteriores edições, há quem venha de vários 
países tentar a sua sorte. "São filhos de emi- 
grantes e têm talento, tal como os restantes. Se 
na temporada passada, tanto eu como o Vasco 
não conseguimos segurar as lágrimas com tanta 
emoção. Então nesta... choramos baba e ranho", 
revela Catarina. 

Na 
passadeira 
vermelha 

da gala dos 
Eunnys, 

em Lisboa, 
Catarina 
brilhou 


