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DAVID
Malha cinza e calças, Osklen

CAROLINA
Top branco, Primark
Calças pretas, Twinset
Brincos dourados, Mango

Quando os vi juntos pela primeira vez, 
percebi logo. O David e a Carolina 
estão apaixonados. Os olhos não 
enganam. E as palavras também não.
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CRISTINA FERREIRA – Olá.
CAROLINA CARVALHO – Olá. 
C.F. – (Risos) Estás nervosa?
C.C. – Um bocadinho. (Risos) 
C.F. – Estás ansiosa com este momento, que toda 
a gente vá saber?
C.C. – Acho que é mais isso. Penso que é mais 
ansiedade do que nervosismo. Por um lado, tem 
uma coisa muito boa – vamos deixar de estar 
preocupados se alguém nos vê. Vamos poder andar 
mais à vontade. 
C.F. – Vão poder viver.
C.C. – É isso. Vamos viver. Vamos ao cinema, ao 
restaurante. Esses momentos é que me deixam 
mais ansiosa. 
C.F. – Sabes que as pessoas, depois, irão ter 
convosco para vos dar os parabéns. As pessoas 
vão ficar felizes. 
C.C. – Quando as pessoas querem bem, e isso é 
genuíno, é bom. E não estou a falar da imprensa, 
que tenta sacar informações. Estou a falar mesmo 
das pessoas que genuinamente nos querem bem. 
C.F. – E o que é que foi mais difícil neste 
processo? Foi o não poderes viver, no exterior, 
aquilo que querias?
C.C. – O mais difícil foi… Quando começámos a 
namorar, o David disse-me: ‘Sabes que as coisas vão 
mudar um bocadinho?’ E apesar de ter começado 
como atriz há alguns anos, sempre tentei manter a 
minha vida privada. Não é por ser atriz que tenho 
de partilhar a minha vida privada com as pessoas. 

E o David disse-me que as coisas iam mudar, 
mesmo que eu não quisesse. 
C.F. – O David está habituado a isso desde 
pequeno. 
C.C. – Sim. Exatamente. Ele tentou dar-me um 
curso. E, de repente, quando saíram as primeiras 
notícias nossas... Vi em vários sites. Perguntei ao 
David: ‘O que é isto?’ E ele respondeu-me: ‘Prepara-
te. É isso’. E no início foi mais difícil, porque sinto 
que, quando dão essas notícias, os jornalistas não 
estão preocupados em dizer que estamos felizes; 
tentam arranjar outras coisas. Isso, no início, fazia-
me confusão. 
C.F. – Sabes que se nota, nas vossas caras, que 
vocês estão mesmo apaixonados um pelo outro?
C.C. – (Risos) Creio que sim. Acho que isso não 
dá para esconder. E é isso que quero que passe. 
É uma coisa genuína e foi isso exatamente que 
aconteceu. Nós estamos realmente felizes. Porque 
não partilhar isso com as pessoas? 
C.F. – Não tiveste algum receio, quando 
começaste a apaixonar-te? Do que aí vinha? 
Porque o David tem o impacto que nós sabemos...
C.C. – Muito. O David sabe que, nos primeiros dois 
meses, eu estava muito de pé atrás e ele tentava 
não me levar tanto a lugares públicos. Tinha muito 
medo. Sempre foi uma coisa que me assustou 
bastante, quando via, mesmo por atores amigos, a 
vida deles a ser bastante exposta. E sempre tentei 
fazer o contrário. E, de repente, vejo-me apaixonada 
pelo David. Eu já o conhecia há muito tempo.
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C.F. – Quando é que o conheceste?
C.C. – Vais-te rir. 
C.F. – Já o vias na televisão. Certo? 
C.C. – Sim. Já o via na televisão. E sempre disse que 
não era nada o meu género. (Risos) Em 2010, ele 
mandou-me uma mensagem para o Facebook.
C.F. – Ai, foi ele? 
C.C. – (Risos) Foi ele. Lembro-me de que enviou 
essa mensagem para o Facebook, portanto, há oito 
anos, era eu uma criança. Estava com o meu pai e 
disse: ‘Ó pai, aquele dos Carreiras enviou-me uma 
mensagem, por causa de um videoclip’.
C.F. – E o teu pai?
C.C. – Respondeu-me: ‘Ó Carolina, tem cuidado 
com essas coisas’. (Risos)
C.F. – Os pais adivinham sempre o que se passa 
com as filhas. (Risos)
C.C. – Às tantas, bloqueei o David do meu Facebook, 
com medo. Porque eu oiço o meu pai sempre. Penso 
que nunca mais falámos. 
C.F. – Durante quantos anos?
C.C. – Durante cinco anos nunca mais falámos. 
C.F. – Como é que o desbloqueaste? 
C.C. – Vou explicar. Entretanto, mudei o meu 
Facebook. Nós tínhamos o mesmo  stylist, e o Diogo 
[Pires] começou a falar-me de um rapaz, achou que 
seria interessante eu conhecê-lo. Eu sabia que ele 
estava a falar do David. Andei um ano e tal a dizer que 
não o queria conhecer, porque não fazia o meu género. 
C.F. –  Será que, apesar disso, já sentias então 
alguma coisa?

C.C. – Nunca lhe disse esta parte, mas sempre o 
achei giro. Mas sempre disse que não. Achava-o 
giro, mas, certamente, não tinha nada a ver comigo. 
Por isso, nunca fui por aí. Entretanto, o Diogo ia 
tentando e eu dizia sempre que não. 
C.F. – Portanto, ele é o cupido.
C.C. – Ele é o cupido. Sempre. Houve um dia 
em que ele tentou marcar um jantar e eu não 
apareci. Tivemos um início atribulado. Um dia 
fui convidada para um evento e depois fiquei 
a saber que tinha sido o David a pedir para me 
convidarem, mas eu não sabia. O David era a 
cara dessa marca. Cheguei ao evento e vi o David 
a descer as escadas. Olhei para ele e senti uma 
coisa. Disse à minha amiga para irmos embora e 
fomos para o Portugal Fashion. Não sei explicar, 
mas acho que tive medo. Entretanto, o Diogo 
convidou-me para um jantar com uns amigos, mas 
não me disse que era com o David. Eu fui. Íamos 
à avenida, só que era a casa do David. Quando 
abriram a porta, dei de caras com ele. Estávamos 
nós, o Diogo e um amigo nosso. Bebemos um 
vinho, ele começou a tocar guitarra e eu acho que 
me apaixonei logo ali. Mas sempre fingi que não. E 
não sou nada assim. A verdade é que, desde o dia a 
seguir, nunca mais nos largámos. 
C.F. – Sentes que estava destinado a que vocês se 
encontrassem assim? 
C.C. – Acho que sim. Acho que o David tem muitas 
coisas que sempre tive medo de encontrar em 
alguém, porque sabia que ia logo apaixonar-me.
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C.F. – Que género de coisas?
C.C. - Ele é a pessoa mais focada que eu conheço. 
É super trabalhador e é um sonhador, mas com os 
pés bem assentes na terra. Eu sou uma sonhadora, 
só que, às vezes, deixo os pés. Sou uma sonhadora 
até não poder mais, e ele puxa-me à terra. Mas 
ensinou-me uma coisa – tudo é possível. Sabes? Há 
aqueles sonhos em que tu pensas: ‘Era bonito’, mas 
não corres atrás, porque achas que é impossível. E 
o David acredita mesmo que pode fazer tudo. E o 
facto de ele ser assim, tão esforçado e trabalhador, 
e super criativo, super inteligente e super humilde. 
C.F. – E o que é que disseste ao teu pai, depois 
desse dia? (Risos) 
C.C. – (Risos) Eu tenho uma relação muito forte 
com o meu pai. Conto-lhe tudo e andava há três 
semanas sem lhe atender o telemóvel, com medo. 
Ele ligava-me e eu desculpava-me com o trabalho. 
Até que combinei um café com ele. Disse-lhe: 
‘Pai, estou apaixonada’. E ele: ‘Mas isso é ótimo’. 
E eu: ‘Pai, mas é por um dos Carreira’. (Risos) E 
ele: ‘Carolina, eu só quero que sejas feliz, mas tem 
cuidado, porque isso com cantores…’. Agora, o 
David e o meu pai adoram-se e dão-se super bem.
C.F. – E como é que vocês foram fazendo essa 
gestão? Foram-se apaixonando, foram-se 
encontrando e, como são figuras públicas, 
decidiram logo que era melhor ninguém saber 
desse amor? 
C.C. – Logo. E até fui eu, disse ao David que as 
pessoas iam começar a falar e eu não queria. 
‘Vamos fingir que não. As pessoas não nos vão 

ver juntos’. Isto era o meu discurso inicial, só que 
sou uma apaixonada. Quero andar de mão dada. 
Então, decidimos que não íamos jantar fora e que 
jantaríamos sempre em casa. E tentámos fazer 
isto. Só que, entretanto, chega um momento em 
que já não dá. Não faz sentido vivermos assim. ‘Tu 
sais pela garagem e eu pela porta da frente’. Não 
faz sentido. Vamos viver as coisas normalmente. 
Sempre tentei ter cuidado, a nível da rua e das 
redes sociais. 
C.F. – Vocês já vivem juntos?
C.C. – Sim. 
C.F. – E vão casar? (Risos) 
C.C. – Não sei. 
C.F. – Tens esse sonho desde menina? Imaginaste 
isso? 
C.C. – Todos temos. Só que, quando às vezes 
começamos a ver, e mesmo pelos nossos pais, que 
o casamento não é para sempre, ficamos com medo 
de estragar alguma coisa. 
C.F. – Está tão bom assim, não é?
C.C. – Exato. É isso que eu penso. Está tão bom 
assim. Não é por um papel.
C.F. – Vocês também ainda são muito novos. 
C.C. – Obviamente. Uma pessoa nasce com o sonho, 
mas, hoje em dia, sinceramente, não é uma coisa 
em que eu pense muito. Desde que esteja bem e seja 
feliz, não acho que oficializar me vá trazer mais seja 
o que for. 
C.F. – E para quem não te conhece, nasceste 
onde?
C.C. – Eu nasci em Lisboa e sempre vivi aqui. 
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DAVID
Casaco de pelo, Alves/Gonçalves
Calças cinza, Lacoste

CAROLINA
Top preto, Sloggi
Calças com missangas, Martu
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C.F. – E tens irmãos? 
C.C. – Tenho seis irmãos mais novos. Todos mais 
novos. Sou a irmã mais velha. Todos filhos do 
mesmo pai e da mesma mãe. Sou a mãe galinha dos 
meus irmãos. Sou super ligada a eles. 
C.F. – Os teus pais sempre sonharam com uma 
família grande?
C.C. – Sim. O meu pai é filho único e sempre quis 
vingar-se. A minha mãe tem quatro irmãos, mas 
sempre quiseram ter muitos filhos. Acho que a 
única que não foi mesmo planeada, fui eu. Depois 
disso, foi o ‘bora lá’. 
C.F. – E são meninos ou meninas? 
C.C. – Somos cinco meninas e dois meninos. Sou 
eu, depois a Margarida, de 19 anos, o Guilherme, de 
18, a Juliana tem 17, a Simone tem 15. 
C.F. – São mesmo seguidos. 
C.C. – Todos seguidinhos. O Gabriel tem 14 anos e a 
Matilde tem 12. 
C.F. – E como é que foi crescer nesse ambiente? 
Eu acho que quem tem muitos irmãos tem uma 
infância diferente das outras pessoas. 
C.C. – Olha, o que me faz mais confusão é não haver 
barulho. Eu cresci sempre com muita agitação e 
movimento. Éramos muito organizados, cada um 
tinha a sua tarefa, a sua hora do banho. Acho que 
criámos a nossa organização e sempre foi assim. 
Tínhamos um mapa de tarefas. Quem é que põe a 
mesa, quem é que a levanta. Hoje limpo eu, amanhã 
limpas tu. Sempre fomos muito organizados e 
muito ligados uns aos outros. Se um de nós tem 
um problema, temos um grupo no WhatsApp e 
marcamos uma reunião familiar. 
C.F. – A sério? Para planearem o quê?
C.C. – Qualquer coisa que aconteça, a nível familiar. 
Por exemplo, a minha irmã está com um problema 
com o namorado, todos queremos resolver. Então, 
ela não vai e nós juntamo-nos todos. 
C.F. – São mesmo muito organizados. (Risos) 
C.C. – Completamente. Sou muito ligada à minha 
família. E isso deu-me uma coisa muito familiar, 
muito forte. Com o David é o mesmo. Eu identifico- 
-me muito com isso. A coisa mais importante é a 
nossa família. Não é a família, é o amor. O amor 
move tudo. Tendo uma família assim, fantástica, 
e agora aparecendo o David na minha vida, penso 
que tenho todo o combustível para andar. 

O amor move 
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C.F. – Como é que foi a primeira vez que os teus 
irmãos viram o David? 
C.C. – (Risos) Não estás a perceber. As minhas 
irmãs eram fãs loucas do David e quando eu lhes 
disse… Fiz uma brincadeira. Contei-lhes que 
namorava o David, só que elas não acreditaram. 
Então, apareci com ele num jantar, com todos os 
meus irmãos. As minhas irmãs ficaram o jantar 
todo sem falar, a olhar para ele. Agora, dão-se todos 
super bem. Mas, no início, foi do género: ‘Mas…o 
que é isto?’ Elas tinham aquela coisa, como se o 
David fosse um ser diferente.
C.F. – Inatingível.
C.C. – Completamente. E quando elas viam o David 
a lavar loiça, ou a perguntar-lhes se queriam mais 
frango, ficavam boquiabertas. 
C.F. – Então, espera lá, porque creio que há um 
David que a gente não conhece. Ponto número 
um: o David lava a loiça?
C.C. – Lava.
C.F. – Mais? 
C.C. - O David cozinha.
C.F. – É ele que cozinha?
C.C. – Cozinha. Cozinhamos os dois. Mas ele 
cozinha e cozinha muito bem. 
C.F. – Tipo… o quê?
C.C. – Carnes. Ele adora bifes. Isso ele leva, do pai. 
Ele frita um bocadinho os bifes, depois leva ao 
forno. Aba. Ele adora fazer aba. 
C.F. – És nora do Tony Carreira. Sabes disso?
C.C. – Sei. (Risos) Isso é outra coisa. Agora, já muita 
gente sabe que nós namoramos e sabem com quem 
nos damos, e o Tony é o segundo ser inatingível. 
E toda a gente pergunta: ‘Como é que é o Tony?’ 
(Risos) E eu respondo: ‘É normal’. (Risos) Isso é 
uma coisa que acho curiosa, porque as pessoas 
enaltecem, e penso que devem, mas têm aquela 
imagem de alguém inatingível. E as pessoas querem 
quase saber: ‘Mas como é que ele come? Como é 
que ele limpa a boca?’ (risos) 
C.F. – Falámos da tua infância e dos teus irmãos. 
Sentes que tiveste mais liberdade, devido 
aos teus pais terem mais gente com quem se 
preocupar? 
C.C. – Mais ou menos. Dos irmãos todos, eu sempre 
fui a nerd. A cumpridora de regras, a menina dos 
papás, que não falha em nada. Portanto, dificultei 
a vida dos meus irmãos. Eu era a melhor aluna. Eu 
era uma betinha do pior. 
C.F. – Com que sonhos? Querias ser o quê?
C.C. – Sabes, estive para seguir Medicina. 
C.F. – A sério? 
C.C. – Eu desisti de Medicina quando comecei 
a estudar para atriz. Para os meus pais, foi uma 
facada. 
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C.F. – Tinhas boas notas? 
C.C. – Sim. Sempre tive boas notas. Eu chorava, se 
tivesse duas respostas erradas. Era essa pessoa. 
Sempre quis ter uma profissão que ajudasse as 
pessoas. Desmaio a ver sangue, por isso apercebi-
me de que Medicina talvez não fosse uma boa 
opção. Depois, fui tirar Comunicação Social.
C.F. – Tiveste algum episódio em que desmaiaste 
a ver sangue? 
C.C. – Tenho vários. O David já assistiu. 
C.F. – A sério? 
C.C. – Sim. Não posso mesmo ver sangue. Uma 
pinta de sangue e eu desmaio. É horrível. É um 
bloqueio psicológico. Quando começámos a 
namorar, eu avisei-o logo. E agora ele já sabe. 
Entretanto, entrei na Universidade Católica, para 
me licenciar, e comecei a estudar para atriz. Vi que 
era daquilo mesmo que eu gostava. Desisti de tudo 
e dediquei-me exclusivamente à representação. 
C.F. – Sabes que tens provocado ataques 
cardíacos aos teus pais, com as tuas decisões, 
certo? (Risos) 
C.C. – Sim. (Risos) Desde sempre. 
C.F. – Disseste-lhes: ‘Pronto, Medicina já lá vai e 
agora eu vou ser atriz’.
C.C. – Foi um choque. Para os meus pais, para os 
meus avós e para toda a gente. As profissões ligadas 
às artes são sempre aquela coisa, para os teus pais, 

do género: ‘O que é que ela vai fazer à vida? Pode 
ser médica e ter uma carreira sólida’. Mas acho 
que nós devemos fazer aquilo que nos faz feliz. 
Obviamente que o dinheiro é muito importante, 
mas vivo muito bem com aquilo que eu sinto. Senti 
mesmo que aquilo era o meu lugar e que me iria 
preencher. Achei mesmo que valia a pena desistir 
de tudo e seguir pela representação. 
C.F. – Às vezes, é preciso que nos abram a porta 
e nem sempre a sorte está do nosso lado. Esta 
exposição dá-te um duplo sentimento? Sabes 
que as pessoas vão olhar mais para ti, porque és 
a namorada do David Carreira; mas pensas: eu 
também mereço que olhem para mim, porque 
mereço a oportunidade. Como é que lidas com 
essa dualidade? 
C.C. – Sabes que é um dos meus receios? A primeira 
novela que fiz foi há mais ou menos cinco anos. 
C.F. – Portanto, começaste antes de namorar 
com ele. 
C.C. – Exatamente. Só que depois temos muito 
medo, porque sabemos que as pessoas têm 
memória curta. O medo é que as pessoas me 
comecem a ver só como a namorada do David. E 
eu não sou só a namorada do David. Eu tenho uma 
carreira e sempre a construí. Antes disto, ela já 
existia. Só que as pessoas, nisso, são um bocadinho 
maldosas e tenho receio. 
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C.F. – Tens de provar. 
C.C. – Tenho de provar, mas estou pronta e estou cá 
para isso. Não há problema. 
C.F. – Então, e sonhos? Os passos a seguir são o quê? 
C.C. – É continuar com a representação. Gostava 
muito de fazer cinema. E gostava de ter um desafio 
profissional um bocado diferente. Eu já fiz teatro. 
Já fiz televisão. Mas gostava de ter oportunidade 
de fazer um papel que ainda não tenha feito. Já fiz 
algo na comédia, já fiz de vilã. Mas gostava de ter 
oportunidade de fazer algo que me desafiasse. Não 
sei bem o quê.
C.F. – Cantar? (Risos) 
C.C. – Eu tento. Às vezes vou com o David para 
estúdio, fazer as vozes, e digo: ‘Agora, sou eu’. Mas 
ele diz logo: ‘Não dá. Carolina, nunca vai dar. És 
ótima noutras coisas, mas cantar não vai dar’. 
C.F. – Portanto, um disco é coisa que nunca vais 
conseguir? 
C.C. – (Risos) Eu tenho a atitude. Não tenho a voz. 
Adoro a performance, mas esse deve ser o meu lado 
de atriz. Acho que tenho uma Beyoncé dentro de 
mim, sempre achei. (Risos) 
C.F. – Mas…quando ele está em casa?
C.C. – Eu estou sempre a cantar e a dançar. Isso, eu 
estou sempre a viver com ele e a cantar por cima.
C.F. – Se nós pudéssemos espreitar uma noite na 
vossa casa, o que veríamos?

C.C. – Uma noite em nossa casa? Veriam o David 
a cozinhar, eu a pôr a mesa. Depois, trocávamos, 
porque ele está sempre ao telefone, a fechar 
coisas, e eu vou para a cozinha. Depois, ele pega 
na guitarra e começa a tocar. Eu digo para irmos 
vestir os pijamas e vamos. Depois, dançamos 
e vimos séries. Uma mistura de tudo. Depois, 
estamos cansados e eu digo: ‘Vamos dormir e fazer 
conchinha?’ Depois, a meio da noite, acordamos 
e ele vai trabalhar mais um bocadinho, porque 
ele é viciado no trabalho. Eu nunca vi uma pessoa 
trabalhar tanto. Ele não consegue dormir se não 
tiver tudo fechado. Acho isso fascinante. Às vezes, 
acordo às 4h da manhã e o David não está na cama, 
porque está a trabalhar e responde-me: ‘Amor, 
estou quase a voltar para a cama, tenho só de 
acabar isto’. Acho isso incrível e gosto disso. Ele 
corre atrás das coisas. 
C.F. – Já falaram de bebés? (Risos) 
C.C. – Não. É muito cedo. E este NÃO foi sincero. 
Estamos muito bem assim. Estamos felizes. Ele 
está numa fase, da carreira dele, em que precisa de 
estar focado a 100% e eu também.
C.F. – E têm a vossa sobrinha, a Beatriz.
C.C. – Exatamente. E serve para nós brincarmos.
C.F. – Olha, os teus olhos dizem tudo nesta fase. 
Não dizem? 
C.C. – Acho que sim. 
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CRISTINA FERREIRA – Diz-me o que é que 
aconteceu, porque tens a felicidade estampada no 
rosto. (Risos)
DAVID CARREIRA – Não sei propriamente como é 
que aconteceu. A verdade é que mudou muita coisa. A 
minha história com a Carol [Carolina Carvalho] é um 
bocado engraçada. 
C.F. – Já sei que foste tu que começaste. Ela contou-
me. (Risos) 
D.C. – Mas ela já estava maluquinha. (Risos) Foi eu 
que comecei. Eu sei que há quatro ou cinco anos meti 
conversa com ela no Facebook.
C.F. – E na altura lembras-te porquê? Achaste a 
miúda gira e tal.
D.C. – Eu era aquele playboyzinho. ‘Está tudo bem? 
Como é que estás?’ (Risos) Aquelas mensagens 
fatelas. Há uns dias, estava a falar com ela e disse-lhe: 
‘Ainda bem que não me conheceste na altura, porque 
não ia correr bem’. Porque não tinha a maturidade 
que tenho hoje em dia. E, ao longo do tempo, fui 
vendo a Carol em vários sítios públicos e em eventos e 
ela foi sempre dando para trás. 
C.F. – Quando olhavas para ela sentias que havia ali 
qualquer coisa? 
D.C. – Zero. Do meu lado, sentia. Mas do lado dela, 
não sentia nada. Ela olhava para mim do género: 
‘Olha-me este’. E eu ficava intrigado: ‘Porquê?’
C.F. – Pronto, é esse o segredo. Quando a malta é 
difícil. 
D.C. – Tem muita piada, porque tive um concerto no 
Porto, em que foi a Carolina que me apresentou, e 
eu pensei: ‘Hoje é que me vou cruzar com ela e vou 
meter conversa. Como é que estás? Gosto muito do 
teu trabalho’. Aquela lenga-lenga. Ela passou por 
mim, e eu estava à espera que ela olhasse para mim 
para poder cumprimentá-la, mas ela nem sequer 
olhou. Apenas passou por mim. E eu: ‘Mas o que é que 
se passa?’
C.F. – Quase que desististe, ou não?
D.C. – Não. Nunca desisti. Lembro-me que nós 
tínhamos um estilista em comum.
C.F. – Vá, está a bater certo. 
D.C. – Está a bater certo? E várias vezes pedi a esse 
estilista que convidasse a Carolina para vir jantar 
connosco. 
C.F. – Nessa altura, do que é que gostavas nela? 
Porque é que ela te chamava a atenção? 
D.C. – Pelo lado físico. Eu não conhecia o lado pessoal, 
ainda. Fisicamente, eu sempre achei a Carol uma 
mulher muito bonita. Tem um lado meio misterioso 
que eu queria descobrir. Então, através desse estilista, 
convidei-a para um evento. Ela diz que se lembra de 
eu ter descido as escadas e ter olhado para ela. Eu 

nem olhei para ela sequer. Havia tanta gente que eu 
nem via nada. Depois, convidei-os a vir à minha casa 
beber um copo e, depois, jantar. Naquela altura, eu 
tinha duas músicas e estava indeciso sobre qual devia 
lançar. 
C.F. – Então, testaste com ela?
D.C. – Testei com ela e com a malta. Estava ali a tocar 
Agora, és só tu.
C.F. – Ó pá, isso dá cabo de qualquer um. 
D.C. – E eu olhei para o lado esquerdo e via a Carolina 
assim [ar quase que apaixonada] e eu [põe um ar de 
galã]. Sabes, quando pensas: ‘Encontrei a falha’? É 
por aqui. Vamos por aqui. Eu acho que cantei o meu 
reportório todo, naquela noite. Até que, de repente, 
cantei uma música minha muito antiga, que é o Só Tu 
e Eu.
C.F. – E os outros saíram. (Risos) 
D.C. – Mais ou menos. (Risos) Senti que as pessoas 
acharam que se estava a passar qualquer coisa. E ela 
diz: ‘Ah, eu gosto muito dessa música. Essa música é 
da Carolina Deslandes’. E eu: ‘Não, não. Esta música é 
minha’. E ela: ‘Ó David, eu já ouvi essa música muitas 
vezes. É da Carolina Deslandes’. Eu pego no telemóvel 
e mostro e ela ficou boquiaberta. Fomos jantar e 
estivemos o tempo todo a conversar.
C.F. – E sentiste logo aí que te tinhas apaixonado 
por ela? Ou era aquela coisa do ‘vamo-nos 
conhecer’? 
D.C. – Senti que queria conhecê-la melhor. Há uma 
diferença entre gostar do lado físico e etc e sentires 
que queres conhecer a pessoa. Passámos aquela noite 
até às seis da manhã, comigo sempre a gozar com 
fotos dela no Instagram. Ela a gozar comigo, de cabelo 
comprido, e eu a gozar com o espaço que ela tinha 
no meio dos dentes. Sentíamos que nos estávamos a 
picar um ao outro, mas que nos queríamos conhecer. 
C.F. – Deram um beijinho nesse dia?
D.C. – Não. Mas acho que demos no dia a seguir. 
(Risos) Acho eu. Ou dois ou três dias depois. 
C.F. – Já te conheço há muitos anos e só agora senti 
que estás realmente apaixonado. Quando é que te 
apercebeste disso? De que não a querias largar e 
que a querias ao pé de ti sempre?
D.C. – Acho que me fui apercebendo disso todos os 
dias e cada vez mais. O que é engraçado é que há 
sempre coisas novas que vão aparecendo. Ao fim de 
duas semanas, ela dormia quase todas as noites em 
minha casa. E cozinhávamos. Fazíamos uma vida de 
casal, parecia que estávamos juntos há um ano. 
C.F. – Coisa que tu não imaginavas? 
D.C. – Que eu não imaginava. O que é engraçado é que, 
à medida que o tempo vai passando, há mais coisas 
que me deixam a pensar: ‘Isto é fixe’. Temos uma boa 
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ligação quer a nível pessoal quer a nível profissional. 
Ela ajuda-me em muitas coisas. E, à medida que o 
tempo vai passando, vou tendo a certeza de que ela 
é mesmo a pessoa certa. E foi algo que foi sempre 
crescendo. 
C.F. – Ela diz que és muito focado no teu trabalho e 
que trabalhas muito. Cuidas muito da tua carreira 
e apresentar uma namorada não é uma coisa 
simples, pois não? 
D.C. – Pois não. 
C.F. – Como é que vocês foram pensando isso? 
D.C. – Nunca o fiz de uma forma oficial, porque 
sempre gostei de ter a minha vida privada. Eu sinto 
que a parte feliz deste álbum deve-se à Carolina. Eu 
saí de uma fase de final de namoro, e de muita coisa 
de trabalho muito down. Em seis meses, escrevi o 
lado dark do álbum muito rapidamente. Quando 
apareceu a Carolina, escrevi O problema é que ela é 
linda. Comecei a escrever o Cuido de você e sinto que 
ela trouxe essa felicidade. 
C.F. – Ela tinha que ser vista de alguma forma. 
D.C. – Ela tinha que ser vista de alguma forma 
e as coisas aconteceram naturalmente. Numa 
brincadeira, comecei a escrever uma música que é Do 
jeito dela, que é: “Eu não sou de jeito, mas sou do jeito 
dela”. E que é um bocado aquilo que eu sinto. Eu não 
sei o que ela vê em mim, basicamente. (Risos) Isso é 
engraçado. Como ela conseguiu alterar tanta coisa na 
minha vida pessoal, e até no lado profissional. Trazer- 
-me vontade de escrever determinadas histórias e 
vontade de, pela primeira vez, dizer que gosto de 
alguém. 
C.F. – Então, este álbum [7 é o novo álbum de David 
Carreira] tem o passado e o presente. 
D.C. – Sem dúvida. 
C.F. – Quem te ouvir vai saber o que sentiste antes 
de conheceres a Carolina e depois? 
D.C. – Acho que sim. Quando escrevemos, temos 
sempre a tendência para nos inspirarmos em algo 
nosso, para compor. Estamos lá sempre. E é uma 
forma de homenagearmos as pessoas que passam 
pela nossa vida. E é algo que eu vou sempre cantar, 
onde quer que esteja. E a pensar, no caso do Jeito 
dela, na Carolina. Por mais que ela não esteja do lado 
direito do palco, a bater palmas. 
C.F. – É assim que ela fica normalmente? (Risos)
D.C. – De certeza absoluta. E há sempre essa ligação e 
acho que isso é muito bonito. 
C.F. – Os teus pais notaram em ti esta diferença?
D.C. – Notaram. Sem dúvida. Notaram muito. 
C.F. – E o que é que disseram?
D.C. – Lembro-me de que a primeira vez que o meu 
pai conheceu a Carolina, disse: ‘Ela é diferente. Tem 

energia’. Porque ela tem mesmo muita energia. O 
que é muito bom. Somos um bocado o oposto. Eu 
sou muito zen. Sou um bocado o Gru, o mal-disposto 
de manhã. E ela tem toda essa felicidade. Acorda de 
manhã e salta para cima de mim e diz: ‘Como é que é, 
mon amour?’ Ela tem um bocado a mania de que sabe 
falar francês. 
C.F. – Mas não sabe?
D.C. – Zero. (Risos) Mas tem muita felicidade e isso 
ajuda-me muito.
C.F. – Sentes que vocês são opostos? Ou seja, há 
aqui coisas que realmente vos distinguem, mas 
que de certa forma é isso que tem graça? 
D.C. – Tem muita graça, porque ela tem muita 
energia. Vou dar-te um exemplo. Eu, às vezes, tomo 
aquilo que são os pré-treinos antes de ir treinar, para 
ver se fico com mais energia. E ela, uma vez, tomou 
um pré-treino e eu disse: ‘Nunca mais. Isto é o fim 
da nossa relação, se tu voltares a tomar isso’. Porque 
ela própria já tem uma energia positiva e um speed 
natural que é muito diferente do meu. (Risos) E acho 
que faz um bocado as pessoas rir, quando nos veem 
um ao pé do outro. 
C.F. – Como é que a ajudaste a entrar na família 
Carreira? Porque tens noção de que ela vos via um 
bocado como todos nós. Como é que ela veio para a 
família? Como é que fizeste essa passagem? 
D.C. – É engraçado, porque ela acabou por entrar 
para a família muito calmamente. Pouco a pouco. 
C.F. – Uma vez, um jantar. 
D.C. – Foi muito tranquilo. Por acaso, acho que 
foi muito tranquilo. Não houve exatamente uma 
apresentação oficial.
C.F. – Foi estando. 
D.C. – Foi estando. Pouco a pouco. De vez em quando, 
o meu pai vinha jantar a casa ou vinha a minha mãe 
e ela dizia: ‘Eu hoje vou cozinhar para vocês’. Depois, 
começa a gozar com o meu pai, a dizer que cozinha 
melhor do que ele, porque o meu pai tem jeito para 
cozinhar. Tem a mania de pegar nas receitas do meu 
pai e de dizer que as faz melhor. Ela tem esse bem-
estar. 
C.F. – Portanto, ela não ficou nervosa nem se 
mostrou pequenina?
D.C. – Ficou um bocado. Mas acho que fiquei eu mais 
nervoso quando conheci os pais dela. 
C.F. – Ias a tremer? (Risos) 
D.C. – Um bocado. O pai é assim grande e mete um 
bocado de medo. Lembro-me de que a primeira vez 
que ele me viu fez uma cara assustadora. Mas eles 
tinham combinado isso. Fez uma cara e disse uma 
frase, de que já não me lembro ao certo, mas algo 
do género: ‘Mas és tu que andas com a minha filha 
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agora?’ E eu: ‘Bem, estamos a conhecer-nos. É uma 
fase. Ainda não sabemos. Sou um grande amigo dela’. 
Mas, depois, foi tranquilo. Ela tem muitos irmãos. 
Tem seis irmãos. 
C.F. – Que te adoravam. Ela já disse.
D.C. – Sim. Foi muito giro. Quando ela disse que 
namorava comigo, uma das irmãs quis que ela me 
pedisse um autógrafo. (Risos) 
C.F. – E como é que foste lidando com isso, e 
conhecendo-te um bocadinho além de tudo isto, 
com este sucesso e com o facto de as pessoas te 
conhecerem, ao longo destes anos? Eu sempre 
achei que eras o mais calmo de todos e o mais 
tímido, nessas ocasiões. 
D.C. – Com o sucesso? O facto de eu fazer música não 
foi propriamente planeado. 
C.F. – Não planeaste outra coisa? 
D.C. – Inicialmente, eu quis ser futebolista. Então, 
sempre pensei – futebol, estudos. E, depois, o futebol 
não estava a correr muito bem. Quanto aos estudos, 
eu não tinha bem a certeza do que queria fazer e 
acabo por, através da ficção, começar a fazer música. 
C.F. – Foi do género: ‘O meu pai canta. O meu irmão 
canta. E eu, se calhar, também tenho de cantar’.
D.C. – Eu não queria. Aí está. Sempre pensei: ‘Não 
quero fazer o mesmo que o resto da família. O meu 
pai já canta. O Mickael também já canta’. Eu sempre 
tive o problema do filho do meio, que é um bocado 
rebelde e que quer fazer algo diferente e que seja tudo 
diferente. Mas, inconscientemente, acabei por fazer 
um álbum. Foram umas músicas que fiz com um 
amigo, o Paulo Martins, em casa. E quando o lanço, 
pensei: ‘Eu vou lançar o álbum, não vai correr bem’.
C.F. – Divirto-me com isto, só. 
D.C. – Divirto-me, vejo o que é isto e, depois, vou 
voltar a estudar. Vou para a Universidade Nova fazer o 
curso de Gestão. 
C.F. – O teu pai alguma vez tentou desviar-te da 
música? Sentiste isso? 
D.C. – Não, porque acho que nem ele acreditava 
propriamente. Acho que ninguém acreditava que 
eu ia seguir a música. A primeira vez que fiz um 
casting para os Morangos [Morangos Com Açúcar, na 
TVI], tinha de cantar Elton John. Lembro-me de ter 
chegado ao pé do meu pai, para ele ouvir. Nunca tinha 
cantado na minha vida. Sinto hoje que ele disse: ‘Sim, 
está fixe’, mas queria dizer: ‘Não. Esquece’. Então, a 
música foi algo que foi crescendo. Sempre fui muito 
dedicado. Tive aulas de canto. Quis escrever, por 
isso perdi muitas horas em estúdio, a tentar fazer 
umas brincadeiras e a tentar escrever para aprender. 
Portanto, não foi algo do género: ‘Nasci com um dom’. 

C.F. – Desenvolveste aquilo que tinhas. 
D.C. – Sem dúvida. Eu quero fazer algo diferente. 
Quero viajar muito perto das minhas influências: 
Justin Timberlake, Beyoncé e Michael Jackson. 
Portanto, dança, música e representação. Misturar os 
três. E quando lancei o primeiro projeto foi sempre a 
pensar nisso, com muito esforço e muita dedicação. 
Foram muitas aulas de dança. 
C.F. – Trabalho.
D.C. – Sim, muito trabalho para, pouco a pouco, ir 
evoluindo. E fazê-lo de uma forma calma.
C.F. – Como é que vocês convivem os três, e não 
tarda nada os quatro, porque a Sara [irmã mais 
nova de David] vem a caminho, com as vossas 
realidades? Falam muito dos trabalhos uns dos 
outros? 
D.C. – Falamos bastante. Cada vez mais. 
C.F. – Sem despiques? Diz a verdade. (Risos) 
D.C. – Quando um lança um álbum ao mesmo tempo 
que o outro há sempre aquele despique, mas de 
uma forma saudável. Porque é muito importante, 
e o meu pai e o Mickael dizem, muitas vezes, que 
não queremos perder o que é importante, que é a 
nossa família. Todas as famílias têm problemas, mas 
a família é algo que não se pode perder. E eu vejo 
muito isso. Quando eu era mais novo, lembro-me dos 
jantares de Natal, em que estávamos todos juntos. 
C.F. – Mas por exemplo, quando tens uma música 
que tem mais visualizações do que as do Mickael, 
e também acontece o contrário, sente-se um 
ciumezinho? 
D.C. – (Risos) Há um bocadinho. Mas é o lado 
competitivo de querer fazer mais. Quando saiu O 
problema é que ela é linda, ele ficou assim: ‘Três 
milhões em três semanas? O que é isto?’ (Risos) Eu 
sempre fui o rebelde e respondi: ‘Depois, eu ensino-
te a fazer isto’. (Risos) Tem muita piada, porque ele 
lançou agora a música para a Beatriz [filha de Mickael 
Carreira e Laura Figueiredo]. E eu: ‘Trezentas mil 
visualizações em 24 horas. Queres ver que ele me 
vai ultrapassar?’ (Risos) E a Sara é igual. Eu lancei a 
música Gosto de ti com ela a dizer: ‘Queres ver que 
o Mickael vai ultrapassar-nos?’ (Risos) Mas tem um 
lado bom, porque é uma competição boa. 
C.F. – Olha, a Beatriz não te estimula aí nada? 
D.C. – (Risos) Já começa. 
C.F. – A sério? Já te dá vontade de ser pai?
D.C. – Dá. Mas sinto que não é nada previsível. Vai 
acontecer quando tiver que acontecer. Mas é óbvio 
que dá vontade de ter mini-Davids aí a passear.
C.F. – Mini-Davids é muito bom. (Risos) 
D.C. – Mas começa a dar vontade. 
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C.F. – E casar? 
D.C. – Não. Eu não sou muito de casar.
C.F. – Nunca pensaste nisso? 
D.C. – Acho uma seca. 
C.F. – O quê? O dia? 
D.C. – Ter de preparar os jantares e aquela pessoa 
não se pode sentar ao pé da outra pessoa. 
C.F. – Porque se dá mal com ela. (Risos) 
D.C. – Eu se fosse casar – e digo isso várias vezes à 
Carol, e eu vejo que o sonho dela destrói-se quando 
eu digo isso, mas que é verdade –, se eu fosse casar, 
era algo muito simples. Por exemplo, na praia. 
C.F. – Só vocês os dois, quase. 
D.C. – Sim. Família restrita do lado dela é 
complicado, porque são muitos. (Risos) Mas poucas 
pessoas e ali aproveitarmos todos juntos. 
C.F. – Tens medo do que aí vem, a partir do 
momento em que todos souberem que vocês são 
namorados? Tens medo? Ou, pelo contrário, tens 
aquele sentimento de, finalmente, poderem viver 
isto como toda a gente vive o amor? 
D.C. – Acho que é mais o ‘finalmente’. Porque há 
muitas coisas que agora vou poder fazer. ‘Bora 
ao cinema às três da tarde. ‘Bora jantar fora’ e, se 
alguém tirar uma fotografia, não termos de nos 
esconder. ‘Bora’ muita coisa. E, por um lado, é um 
alívio, porque sei que, para ela, também é chato. 
O facto de ser eu a contar, acho que vai ser muito 
mais calmo. 
C.F. – A Carolina disse que foste quase que um 
professor, e lhe deste um curso de como as coisas 
vão acontecer. Sentes a ansiedade dela, porque, 
de repente, o rosto dela vai-se tornar muito 
conhecido… 
D.C. – Sim. E percebo também a ansiedade dela de 
não querer, como é que eu vou explicar isto?  
C.F. – A entendam só como a namorada de. 
D.C. – É isso. E é algo muito injusto, porque eu já 
passei por isso e vou continuar a passar por isso, por 
ser filho de alguém. E comigo não foi tão agressivo, 
porque eu comecei pela televisão e o Mickael já 
cantava há alguns anos. Mas eu percebo que ela 
esteja um bocado receosa por isso. ‘Faz aquilo, 
porque é namorada de’.
C.F. – Alguma vez te apeteceu não ser filho do 
Tony Carreira?
D.C. – Do Tony Carreira, sim. Do António Antunes, 
não. Acho que é, sobretudo, isso. Eu tenho a sorte de 
dizer que tenho o melhor pai do mundo, e a melhor 
mãe do mundo, e tenho uma família brutal e sou 
abençoado, por causa disso. 
C.F. – Magoa quando te dizem: ‘Ah, este conseguiu, 
porque é o filho de’? 
D.C. – Não e, ao contrário do que possam pensar, 
há muitas portas que se fecham por causa disso. 
Demora muito mais tempo a teres a credibilidade 
do que outros cantores, com os mesmos resultados. 

Há sempre um pequeno preconceito. Aprendi a 
lidar com isso. E acho que foi muito o meu pai que 
me ajudou a perceber isso: ‘Faz aquilo que tu gostas 
e preocupa-te com as pessoas que gostam de ti. 
Com os teus fãs, que te alimentam, e que te dão a 
possibilidade de fazeres aquilo de que tu gostas’. 
C.F. – Achas que aquela mania de fazer algo 
diferente, que tens de pequenino, já é para 
fugires a isso? Porque sinto-te como o irmão 
que tenta fugir mais à linha dos outros. O 
Mickael é mais aproximado ao teu pai e tu és 
completamente diferente, na música.
D.C. – Também porque as minhas referências são 
muito diferentes, em algumas coisas.
C.F. – A idade também é diferente. 
D.C. – Também. Isso também ajuda. Tenho muito 
essas referências de pop americano, que fez com 
que eu gostasse de cantar O problema é que ela é 
linda e que eu não vejo o meu pai a cantar. (Risos) 
Seria difícil. O Mickael também não. Mas, ao mesmo 
tempo, há coisas que nos aproximam, porque eu 
gosto muito de baladas pop. O Gosto de Ti ou o In 
love. O facto de me querer diferenciar tem a ver com 
isso também, e tem a ver com as minhas referências, 
que acabam por ser diferentes também.
C.F. – Quem é este David que está aqui à minha 
frente? É que eu quase que andei contigo ao colo. 
(Risos) Quem é este David que aqui está? É um 
homem sem medos? 
D.C. – Sim, porque acho que sou mesmo abençoado, 
sem dúvida. Por ter pessoas que me ajudam muito e 
pessoas que gostam de mim, e por poder fazer aquilo 
de que gosto. Às vezes, estou em casa com o meu 
computador, a fazer as minhas cenas, olho para a 
Carolina e sai uma música como O problema é que ela 
é linda. É tão raro, e às vezes esquecemo-nos disso, 
do privilégio de podermos fazer aquilo que gostamos. 
E nem toda a gente tem essa sorte. Portanto, quero 
aproveitar isso o máximo de tempo possível.
C.F. – O que queres dizer à Carolina, que não 
tenhas dito até hoje? Ela vai ler isto. 
D.C. – Há muita coisa. Que espero estar à altura dela, 
se bem que sou mais alto. (Risos) Espero ser um bom 
namorado e, quem sabe um dia, ser mais, mas ainda 
temos tempo. (Risos) 
C.F. – E ter muitos meninos. (Risos) Estás lixado. 
Ela tem seis irmãos, vocês também são três. Vai 
ser uma família numerosa. 
D.C. – Vamos ter nove.
C.F. – Pode ser que nasça o tal futebolista que tu 
não foste. (Risos) 
D.C. – Quem sabe? (Risos)
C.F. – Olha, parabéns e muitas felicidades para os 
dois. 
D.C. – Muito obrigado. 
C.F. – Gosto muito de ti. 
D.C. – E eu de ti. Obrigado. ✪
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