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JUDITE SOUSA E MANUEL LUÍS GOUCHA
RECEBEM PRÉMIO 'CINCO ESTRELAS'

Podem ser os mais adorados pelo público, mas vivem fases completamente
diferentes da vida. Ela está cada vez mais dedicada ao trabalho tentando
ultrapassar a morte do filho. Ele sonha como a Casa dos Segredos,
especialmente depois de ter feito as pazes com a Teresa Guilherme
TEXTO HUGO ALVES I FOTOS LILIANA PEREIRA

gala das Cinco Estrelas premiou
os melhores dos melhores em
Portugal. Salvador Sobral (Música), Cristiano Ronaldo (Desporto), Sara Sampaio (Manequins) e Fátima Lopes (Moda) foram alguns dos que foram chamados para
receber o seu galardão, tal como aconteceu
com Judite Sousa. A directora-adjunta de
Informação da TVI recebeu o prémio na categoria Jornalismo. "É uma felicidade receber um prémio que reflecte a vontade e o
sentido dos espectadores. É um prémio
que a TVI também recebeu...", disse, agradecendo ao público este carinho: "Não tenho tempo para sair à rua. Sou muito trabalho-casa e casa-trabalho. Não sou de andar na rua, mas quando tenho de sair, sinto
que as pessoas são afectuosas comigo."
Numa altura em que se voltou a falar que Judite Sousa passa por uma fase difícil, mais
isolada, a jornalista recusou-se a fazer comentários, não negando que hoje, depois da
morte do filho há mais de três anos, é o trabalho a única coisa que a preenche. "A televisão é o meu estanque, porque eu trabalho
nela desde os 18 anos. O trabalho sempre
me preencheu totalmente."

Outros dos premiados foi Manuel Luis Goucha. que ainda não começou a pensar na
sétima edição de Casa dos Segredos, mas
que já sabe como a vai preparar. "Até 15 de
Fevereiro, estarei ocupado com o Você
na TV! e as gravações de A Tua Cara Não

Me é Estranha. Depois, vou uma semana
de férias pela Europa e só me entrego à
Casa quando for para o Alentejo [onde
tem um monte na zona de Monforte]. Vai
ser um registo novo, por isso quero fazer
uma preparação especial", explica o parceiro de Cristina Ferreira, garantindo estar
muito expectante com o que vai acontecer
no novo reality show da TVI: "Acho que
digo isto porque era impensável eu alguma vez apresentar um realityshow.
E cá estou eu."
Quanto à propalada "guerra" com
Teresa Guilherme, parece estar sanada. Manuel Luis
Goucha ¡á havia dito que
lhe tinha mandado
mensagens, mas a
apresentadora continua sem dar os parabéns ao colega. Ela
nega que haja problemas garantindo que o
que vêem nas manhãs
de quarta-feira, durante
o segmento Casamenteira, é de facto real: "Está
tudo bem. Não há que haver
mal-estar. Se virem bem, todas as quartas-feiras estamos
juntos 40 minutos e corre tudo
bem. Seria impossível mentir
em directo durante 40 minutos
todas as semanas. Está tudo sereno, até porque a Teresa tem
projecto novos."
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Ruy de
Carvalho com
o humorista e
apresentador
Pedro
Fernandes.
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A estilista
Fátima Lopes
cumprimentada
por Rui Nabeiro,
patrão dos
Cafés Deita.
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Os premiados
em palco no
momento de
homenagem
ao actor Ruy
de Carvalho.

