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"Continuo 
a chorar pela 

perda irreparável 
do meu pai" 

tilhamos casa", garante José Carlos Malato. 
Em relação a novos trabalhos na estação 
pública, o apresentador diz que "estão no 
segredo dos deuses", mas que agora vai des-
cansar. "O José Fragoso [diretor de Progra-
mas] disse-me: 'Não quero que te preocu-
pes com trabalho. Vai de férias e quando 
voltares almoçamos os dois'. É o que vou 
fazer", refere. Entretanto, irá continuar no 
ar, na RTP1, "As Receitas Lá de Casa" até 
ao final do ano, tendo já sido gravadas todas 
as emissões. ,Ak- 

JOSÉ CARLOS 
MALATO 

O QUE 
ESCONDE 

ESTE 
SORRISO? 
O apresentador revela que, 
desde a morte do pai, está 

"mal, muito mal". E agradece 
a Catarina Furtado por lhe ter 

limpo muitas vezes as lágrimas 
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F
oi em maio que José Carlos Malato 
perdeu o pai e diz que não consegue 
ultrapassar a dor, estando a passar 

"mal, muito mal", confidencia à TvMais, 
acrescentando: "Nos últimos meses da sua 
vida travámos várias batalhas e, no fim, 
perdemos a guerra. Ficámos sem ele, per-
didos dentro de nós. A família destroçada. 
Exaustos, sem forças para nada. Passaram 
só quatro meses e ainda ouço a sua voz e 
lembro a sua cara de sofrimento". 
Malato diz que tem feito "o dobro do sacri-
fício" para estar alegre na TV, quer no pro-
grama "As Receitas Lá de Casa", quer no 
"7 Maravilhas à Mesa", ao lado de Catarina 
Furtado, que terminou no dia 16 de setem-
bro. "A Catarina foi a minha cuidadora 
durante estes meses. Quando estava em 
baixo, ela fazia de tudo para me distrair. 
Se chorava, limpava-me as lágrimas. Nunca 
me deixou sozinho, entregue à minha dor. 
Foi o meu porto de abrigo e isso não tem 
preço. Sempre serei seu eterno apaixonado." 

NAMORADO PRESENTE 
A estrela da RTP1 tem contado com o apoio 
do namorado, o músico e fadista João Caça-
dor, nesta fase difícil da sua vida. "Ele foi 
importantíssimo na fase aguda que pas-
sei e um ombro amigo, sempre presente e 
disponível", sublinha Malato. O casal tem 
partilhado fotografias em momentos de 
grande cumplicidade, mas ainda não deu 
um passo em frente na relação. "Não par- 


