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e a alegria que a 
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de todos que  

com ela se cruzam. A ‘miúda’  
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comunicação nos genes e a 
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Dicionário Pessoal
Orgulho
nos meus filhos.
Desejo
Que a vida me continue a dar bons 
motivos para sorrir.
Saudade
do meu avô.
Medo
de ter medo.
Diversão
Um bom jantar entre amigos.
Arrependimento
Quando m

O 
dia em que nos recebeu foi o mesmo em 
que tirou estas fotografias, numa produção 
que durou toda a manhã. A tarde foi passa-
da em direto, para milhões de telespecta-
dores da RTP1 e da RTP internacional, que 

assistem ao programa ‘Agora nós’ que Tânia Ribas de 
oliveira coapresenta com José Pedro vasconcelos (o 
que acontece há cerca de três anos, neste formato), 
antes de nos receber na casa que a recebeu a ela, há 
quase 20 anos, a RTP.  sai do estúdio e enquanto se diri-
ge para o camarim, cumprimenta-nos, encaminha-nos, 
e, vai passando os olhos pelas fotos tiradas há poucas 
horas, enviadas pelo nosso stylist para o telemóvel. “es-
tão o máximo!” – avalia entusiasmada, enquanto troca 
de roupa e se instala confortavelmente no sofá para a 
nossa conversa. “vamos lá”, sugere de forma disponí-
vel e sem tempo a perder. sentindo-se como peixe na 
água enquanto entrevistadora, Tânia Ribas de oliveira 
poderia esconder algum nervosismo por se inverterem 
os papéis. não foi isso que testemunhámos. sem qual-
quer tipo de nervosismo, o que nos ofereceu foi uma 
conversa aberta e descontraída, com a naturalidade e 
a alegria de viver comparáveis às de uma uma criança 
ou de quem é absolutamente grata e feliz.
Tânia Ribas de oliveira tem 42 anos, é casada, há nove, 
com o judoca João Cardoso. Têm dois filhos, o Tomás, 
de cinco anos e o Pedro, de três. À família junta-se, ain-
da, bauer, um golden retriever, de 11 anos. 
‘bom dia Portugal’, ‘operação Triunfo’, ‘volta a Portugal 
em bicicleta’, ‘só visto’, ‘Portugal no Coração’, ‘Praça da 
Alegria’ e o atual ‘Agora nós’, entre muitos outros, são 
alguns dos programas que apresentou. outros forma-
tos, como a apresentação da segunda semifinal do Fes-
tival RTP da Canção 2018, são desafios que fazem, tam-
bém, parte do seu vasto e invejável currículo de cerca 
de 20 anos de televisão, 11 dos quais, diariamente em 
direto, testemunhado por todos os que acompanharam 
o seu crescimento no canal público. o rosto da televi-
são pública escreveu, ainda, quatro livros, três histórias 
para crianças e um quarto para os pais. ‘sara: a meni-
na que gostava de chuva’ (2011), ‘Tiago: o menino que 
gostava de cães’ (2012), ‘manel: o menino que gostava 
de comboios’ (2014) e ‘As pérolas das nossas crianças’ 
(2016) foram os títulos. o último trata-se de um livro 
com registos das frases inocentes e desconcertantes 
do seu filho mais velho, no qual os leitores também po-
dem registar as ‘pérolas’ dos seus filhos. entre o segun-
do e o terceiro livro foi mãe e criou o seu blog onossot2.
com, onde, como se de uma sala se tratasse, partilha 
não só o dia a dia com os seus filhos, como também 
abre espaço a temas como a psicologia infantil, a famí-
lia, a partilha de receitas e ideias de moda, entre outros. 
Quanto aos livros, não descarta a hipótese de se aven-
turar num quinto, desta vez, para adultos.
no seu blog, nas redes sociais, na profissão e em tudo o 
que faz, a apresentadora tem uma entrega natural com 
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base naquilo que vê como a força mais forte e mais 
potente do mundo: o amor.

Costuma ser a Tânia a fazer as perguntas. 
Como se sente desse lado?
nunca é tão confortável. Ponho-me sempre no lugar 
das pessoas que entrevisto e que, muitas vezes, se sen-
tem desconfortáveis, muito nervosas e numa atmosfe-
ra que não é a habitual para elas. É assim que me sinto.
Com alguma expetativa em relação ao  que lhe 
vai ser perguntado?
sim, também.
Mas é a fazer perguntas que se sente bem?
sinto-me muito bem. sinto-me como peixe na água. É 
aquilo que eu melhor sei fazer.
É a curiosidade que a move desde sempre?
Também. Curiosidade é sinónimo de inteligência. 
nenhuma pessoa que não seja curiosa consegue ir 
longe na vida e saber mais sobre os temas que lhe 
interessam e também sobre os que não lhe interessam, 
mas que fazem parte da vida. Para a profissão que 

tenho, a curiosidade é fundamental.
Já várias vezes afirmou que trabalha naquilo 
que era o seu sonho de infância. Quando teve 
essa perceção?
sabia que a minha vida havia de passar pela comunica-
ção. sempre fui muito comunicativa, superextrovertida, 
a miúda que falava mais na turma, a miúda que falava 
mais na ginástica, era a mais engraçada e a mais diverti-
da, aquela que fazia os outros rir e adorava isso. Adorava  
chegar aos sítios e ser bem recebida, sempre, e que as 
pessoas gostassem de estar perto de mim. sentia que 
a minha presença ajudava os outros a estarem mais 
alegres.
Começou por fazer reportagens, mas não era 
feliz a fazer jornalismo? 
nao foi bem assim. eu estava em jornalismo, mas de-
pois por força das circunstâncias, acabaram os vários 
contratos que tínhamos aqui na RTP e recebi um con-
vite do entretenimento, por parte do nuno santos, que 
aceitei, em boa hora.
aceitou e acertou?
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sim, foi em 2003 e, a partir daí, nunca mais parei. Perce-
bi que esta é a minha casa, o entretenimento.
Tem cerca de 20 anos de televisão. Está, 
diariamente, no ar há 11. o que sente ter 
mudado, desde então?
mudou tudo e não mudou tanta coisa assim, ou seja, a 
minha essência nunca mudou, a minha paixão nunca 
mudou e a pessoa que sou também não. os objetivos 
que tenho e a maneira de estar na vida não mudaram 
muito. de resto, a minha vida mudou radicalmente. era 
uma miúda solteira, que vivia em casa dos pais, quando 
começou a seguir o seu sonho. Agora sou uma mulher 
casada, com dois filhos e nesse sentido a minha vida 
alterou por completo. sou uma mulher mais madura, 
mas sinto-me a mesma miúda.
Contou sempre com o apoio dos seus pais, no 
sentido de seguir o seu sonho?
sim, sempre! não só dos meus pais, como dos meus 
avós e dos meus tios, que sempre me apoiaram mui-
to. Penso que todos sentiam, quando era criança, que 
havia de enveredar por algo que tivesse alguma visibi-
lidade, pelo menos.
Era mesmo televisão que queria fazer?
As primeiras experiências que tive em comunicação 
não foram em televisão, foram na rádio. Fiz o estágio 
no Rádio Clube Português com 18 anos, estava a entrar 
na universidade. o meu pai tinha feito rádio em luan-
da, portanto, a rádio já corria no sangue da família. mas 
quando fui para televisão, percebi que era ali mesmo 
que queria estar.
Era uma criança extrovertida  
e comunicativa.  
E enquanto adolescente, foi uma  
adolescente rebelde?
nunca fui uma adolescente rebelde. era uma adoles-
cente! A adolescência é isso mesmo. É uma fase em 
que queremos provar ao mundo que somos alguém, 
em que achamos que somos mais velhos do que na 
realidade somos. Achamos que temos sempre razão 
em relação a tudo e que sabemos mais sobre a vida 
do que qualquer pessoa, que a nossa geração é que vai 
mudar o mundo... mas isso faz parte. sempre fui uma 
miúda bem-educada, porque nem tive hipótese de não 
o ser, ficava de castigo.
os seus pais eram rigorosos na sua educação?
eram. davam-nos imensa liberdade, mas tínhamos de 
ser sempre crianças e adolescentes bem-educados e 
assim fomos.
Que princípios dessa educação aplica agora na 
educação que dá aos seus filhos?
A educação em si, é fundamental. As crianças não 
nascem nem mal nem bem educadas. As crianças são 
crianças e têm de ser felizes. Agora, os pais têm de ter 
balizas na sua educação, sempre, e não podem ser de-
masiado rígidos. esta gestão é muito difícil de conse-
guir, mas é possível. É tentarmo-nos lembrar, todos os 
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dias, que também já fomos crianças, não sendo dema-
siado rígidos e, por outro lado, não deixar que passem 
determinados limites.
Tinha vários professores de português  
na sua família, o seu pai, o seu avô.  
É muito rigorosa com a língua portuguesa? 
sou muito rigorosa, não com os meus filhos que ainda 
são pequenos. no entanto, eles começaram logo a fa-
lar muito e bem, curiosamente, deve ser um bocadinho 
genético. Também fui assim, quando comecei a falar, 
comecei a falar bem. Claro que sou muito rigorosa com 
o português, comigo, na minha profissão. É fundamen-
tal saber falar bem português e falar para milhões de 
pessoas corretamente. 
o que mais a preocupa em relação à educação 
dos seus filhos?
Tenho preocupações em relação ao mundo. enquanto 
eles são crianças e vivem em nossa casa, rodeados 
de amor, de rotinas boas e importantes, de liberdade, 
de acesso à cultura, aos espetáculos, à natureza, têm 
tudo para serem crianças felizes. Agora quando forem 
mais crescidos... isso é o que me 
preocupa. no entanto, estamos, 
eu e o pai, a dar-lhes todas as 
bases necessárias para que sai-
bam defender-se daquilo que é 
menos positivo. Por experiência 
própria, sabemos que o desporto, 
por exemplo, é uma ótima solu-
ção para fugirem de outro tipo de 
situações que lhes possam ocupar o tempo de uma 
forma negativa. o pai foi atleta de alta competição, 
eu fiz 25 anos de ginástica no sporting e, na verdade, 
também nunca enveredei por nenhum outro campo, 
tal como o pai, também porque tínhamos outras prio-
ridades. e para eles também vai ser importante.
igualdade de género e feminismo. São aspetos  
que tem em consideração na educação deles?
Claro que sim, a igualdade de género é absolutamen-
te fundamental, e o cavalheirismo não está tão longe 
quanto isso, ou seja, quando nós falamos da igualda-
de de oportunidades entre homens e mulheres, ainda 
ouço dizer, de uma maneira um bocadinho arcaica: “Ah, 
então porque é que hei de abrir a porta a uma senhora, 
se somos todos iguais?” Uma coisa não tem a ver com 
a outra. o feminismo não é a mulher ser mais ou me-
nos. É ter exatamente a mesma igualdade de oportuni-
dades no acesso aos mesmos cargos, com as mesmas 
características e condições.
não correspondendo ao estereótipo da 
apresentadora de Tv, dito mais comum e 

esperado...
não acha que é isso que me torna especial? [risos]
E em relação a isso já respondeu em 
entrevistas que se considera “uma miúda 
normal”, o que pode funcionar como um dos 
seus segredos para o sucesso? 
As outras apresentadoras também não deixam de ser 
normais, agora eu sinto que é uma particularidade mi-
nha, não é um segredo. sinto que sou uma pessoa igual 
a tantas outras, com uma família igual a tantas outras, 
com objetivos iguais aos de tantas pessoas, os mes-
mos sonhos, as mesmas preocupações com os filhos. 
olho para mim e, pelo facto de trabalhar em televisão,  
não me sinto uma pessoa diferente das outras. Tenho 
visibilidade, ando na rua e as pessoas sabem o meu 
nome, sabem o nome dos meus filhos, sabem o nome 
do meu marido, mas isso não faz com que me sinta 
diferente.
Diria que é a sua forma de chegar ao coração 
das pessoas? 
Chega-se ao coração das pessoas sem se saber. Quan-
do fazemos algo propositadamente para chegar ao co-
ração de alguém, nunca conseguimos lá chegar.
Com a sua espontaneidade?
diria que sim, é a minha espontaneidade.
aos 42 anos, ainda se sente uma miúda, como 

referiu há pouco? ou sente 
que os outros ainda a veem 
como uma miúda?
em algumas circunstâncias sim. 
sinto-me uma miúda com todas as 
responsabilidades de uma mulher 
da minha idade. mas sinto-me uma 
miúda quando percebo que tenho 
as mesmas alegrias e os mesmos 

motivos para sorrir de quando era criança. nunca me 
levo demasiado a sério, mas gosto de ser levada a sério, 
são duas coisas completamente diferentes. Penso que 
há outras pessoas que continuam a ver-me como uma 
miúda... em termos familiares tenho a certeza absolu-
ta, já que continuam a tratar-me por ‘Tanoca’, os meus 
pais, os meus tios, as pessoas que me conhecem bem.
Gosta de manter essa jovialidade? 
Gosto dessa jovialidade. Porque é a alegria de viver que 
temos de fomentar até ao final dos nossos dias e eu 
tenho muita alegria de viver.
Tem um blog, o nossot2.com, e é presença 
assídua no instagram e no Facebook, onde 
partilha as suas vivências privadas. Como é 
que descobre o que quer partilhar? Como 
estabelece o limite?
só partilho o que quero partilhar, é uma destrinça muito 
fácil de fazer. não tenho limite, não penso nisso. Tenho 
algum bom senso, nesse sentido. Há determinadas 
zonas mais íntimas da minha vida, inclusivamente do 
meu corpo, que acho que não devem ser partilhadas 
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raio X
Filme que não se 

cansa de ver?
‘o Clube dos Poetas 

mortos’.
Livro na cabeceira?
A propósito dos 20 anos 
do nobel, estou a reler 

o ‘memorial do 
Convento’ de José 

saramago.
Maior elogio  
que recebeu?

Um dia disseram-me 
que eu deveria ser rec

numa rede social. Respeito as pessoas que o fazem. em 
relação aos meus filhos, faço exatamente a mesma coi-
sa. não preciso de escancarar a cara deles (que é bem 
linda de resto, tanto de um como de outro) [risos] no 
Facebook e no instagram, para que as pessoas enten-
dam a ternura dos momentos que eles vivem. estou a 
defendê-los de alguma maneira.  
Preocupa-a, de alguma forma, aquilo que 
os seus filhos possam pensar, no futuro, em 
relação a essa exposição? 
não. isso, honestamente, não me preocupa, porque eles 
sabem que a mãe e o pai os defendem acima de tudo. o 
que me preocupa são os perigos do mundo. de 174 mil 
pessoas que me seguem no instagram e de 230 mil que 
me seguem no Facebook, tenho de ter a consciência 
que nem todas me podem querer bem.
Sente, de alguma forma, alguma pressão em 

partilhar seja o que for?
de uma maneira geral não, mas… enfim, quando nas-
ceu o Tomás, há quase 6 anos, na altura, recebi alguns 
comentários… “porque é que não vemos a carinha do 
bebé?” mas é uma curiosidade natural, de carinho, por 
parte de quem me segue. A partir do momento em que 
expliquei, toda a gente compreendeu. e quem não com-
preendeu tem bom remédio! [risos]
De uma forma geral, sente muito carinho por 
parte das pessoas?
sinto muito carinho e amor, por parte das pessoas, em 
relação a mim e à minha família.
o seu marido alinha nessa partilha?
o meu marido tem a rede social dele e eu tenho a mi-
nha. [risos] o meu marido é uma pessoa superdiscreta. 
nunca se deslumbrou com o facto de ser casado com 
uma figura pública, nem sequer dá a importância que 
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tendem a resolver-se. Sou uma 
pessoa muito positiva e nunca 
fico agarrada às dificuldades. 
Sempre que algo menos posi-
tivo acontece, penso: “Poderia 
ser pior.”

– Quando se tem seis irmãos, 
não há tempo para comisera-
ções?

– Sim, o facto de ter muitos 
irmãos e de ser a mais velha 
faz-me relativizar muito o que 
acontece. Aprendi a ver e a 
valorizar a perspetiva do outro. 
Além do mais, nunca me esque-
ço de que sou um exemplo para 
os meus irmãos. 

– E o que destaca na sua 
educação?

– Os meus pais são muito 
focados e eu também. Sou feliz 
com aquilo que tenho, festejo 
cada conquista, mas nunca me 
esqueço de que 
há sempre mais 
para alcançar. 

– É ambi-
ciosa?

– Sou muito 
ambiciosa. Há 
quatro anos, 
sonhava estar 
onde atual-
mente estou. E consegui. Agora, 
já me imagino a alcançar outros 
patamares. Sou uma pessoa in-
saciável, o que me obriga a ser 
muito exigente comigo mesma. 

O meu objetivo é ter uma car-
reira internacional, sinto que o 
céu é o limite, tudo é possível. 

– Já esteve a estudar no 
Brasil. O seu 
futuro passa 
por lá?

– Penso que 
sim. Identifico-
me muito com 
o Brasil e, num 
futuro próximo, 
imagino-me a 
ter um projeto 

lá. Está tudo a encaminhar-se 
neste sentido. 

– E vale a pena deixar a 
família e o namorado para rea-
lizar esse sonho?

– Custa-me deixá-los, mas sei 
que não posso desistir das mi-
nhas escolhas. Sinto que tenho 
de arriscar. Não sou uma pessoa 
que goste de ficar a pensar: “E 
se tivesse ido?” Ser for, a minha 
família e o meu namorado vão 
esperar por mim.

– É uma mulher muito boni-
ta. Sente que a beleza tem sido 
um trunfo?

– A beleza é uma ferramen-
ta, um trunfo e um obstáculo, 
consoante as situações. Mas 
não vamos ser hipócritas: em 
qualquer mercado de trabalho, 
uma mulher bonita pode passar à 
frente de 20 candidatos. Mas ser 
bonita não chega. A beleza pode 

“A pior coisa que 
me podem fazer é 

descreverem-me apenas 
como uma mulher 
bonita. Sou muito  
mais do que isso.” 



A atriz falou da 
fase feliz que 
vive ao lado do 
cantor, revelando 
ainda os sonhos 
profissionais que 
quer realizar. 

CAROLINA CARVALHO 
“NÃO SINTO PRESSÃO POR SER  
A NAMORADA DO DAVID CARREIRA”

Mais velha de sete irmãos, 
Carolina Carvalho, de 24 
anos, cedo assumiu o leme 

da sua vida. Focada e trabalha-
dora, conseguiu provar aos pais 
que ser atriz não era um devaneio 
ou um desejo vão. E, degrau a 
degrau, tem conquistado o seu 
lugar no competitivo mundo da 
televisão, integrando atualmente 
o elenco da nova série da SIC 
Golpe de Sorte. 

Longe dos ecrãs, Carolina 
garante que é uma “mulher nor-
mal”, sem tiques de vedetismo. 

E foi essa autenticidade que con-
quistou David Carreira, com 
quem namora há cerca de um 
ano. Apesar de estar muito feliz 
ao lado do cantor, a atriz não 
deixa que as amarras emocionais 
lhe prendam os sonhos. Assim, é 
com os olhos a brilhar que par-
tilha o seu objetivo de ter uma 
carreira internacional e de ir, a 
médio prazo, trabalhar no Brasil.

– Nesta sessão fotográfica 
esteve sempre a sorrir. É difícil 
vê-la triste?

Carolina Carvalho – Estou 
sempre a sorrir. Mesmo quando 
o dia não está a correr assim tão 
bem, sinto que ao sorrir as coisas 

“Sempre fui uma 
pessoa muito 

transparente e sem 
filtros. E talvez 

tenha sido isso que 
conquistou o David.” 



“Sou uma pessoa muito 
positiva e nunca fico 
agarrada às dificuldades.” 

Atualmente, a atriz integra o elenco  
da nova série da SIC “Golpe de Sorte”, 
que ainda não tem data de estreia.  
Com muitos sonhos por realizar, 
Carolina ambiciona trabalhar no Brasil. 

levar-nos até um certo patamar, 
mas depois temos de provar que 
merecemos as oportunidades. O 
facto de sermos bonitas serve 
muitas vezes para nos porem 
o autocolante de burras. Ser 
uma mulher bonita obriga-nos a 
ter de trabalhar um bocadinho 
mais para que as pessoas nos 
deem valor. A pior coisa que me 
podem fazer é descreverem-me 
apenas como uma mulher bo-
nita, porque sou muito mais do 
que isso. Gosto muito mais que 
me digam que sou uma mulher 
interessante. 

– Tem milhares de segui-
dores nas redes sociais. Como 
quer influenciar quem a segue?



“Sou uma pessoa insaciável, o que me obriga a ser 
muito exigente comigo mesma. O meu objetivo é ter uma 
carreira internacional, não me contento em ficar cá.” 

Quando tem algum tempo 
livre, a atriz gosta de ir  
à praia, de apreciar o pôr  
do sol e, em casa, de ler  
um bom livro enquanto  
toma um banho de espuma. 

– Acima de tudo, tento ser o 
mais verdadeira possível. Tenho 
defeitos e não me importo nada 
de os partilhar. Se acordo com 
um cabelo horrível, mostro. Sou 
uma mulher normal e nem sem-
pre estou maravilhosa. E não há 
problema algum nisso.

– E foi essa “mulher normal” 
que conquistou o David?

– Talvez… Sempre fui uma 
pessoa muito transparente e sem 
filtros. E talvez tenha sido isso 
que o conquistou. Sou sempre 
igual, seja com ele ou com outras 
pessoas. Claro que me adapto às 
situações, mas sou sempre muito 
autêntica. 

– E não sente pressão por ser 
a namorada de um dos cantores 
mais famosos do país e que tem 
milhares de adolescentes que o 
idolatram?

– Não. Para mim, ele é o 
David, o meu namorado. Nem 
sequer o vejo de outra forma. Ele 
é músico, eu sou atriz, e quando 
chegamos a casa entramos no 
nosso mundo. Mas tenho muito 
orgulho do seu sucesso, tal como 
ele tem do meu. 

– E é fácil preservarem a 
vossa vida de casal?

– Sabia que ao namorar com 
o David seria impossível man-
ter essa discrição. Por isso, só 
assumimos o namoro quando já 
tínhamos uma relação sólida. E 
estamos muito felizes. 

– Ainda é cedo para pen-
sarem em casamento e filhos?

– Sim, claro que é! 
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“Quando se namora 
com alguém muito 
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que as pessoas digam: 
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C
arolina Carvalho é uma comu-
nicadora nata e para os seus 23 
anos fala com a maturidade de 
quem sabe o que diz. A atra-
vessar um momento alto tanto 

na sua carreira como na vida pessoal, Ma-
riana da novela “Vidas Opostas”, da SIC, 
conversou abertamente com a Lux sobre 
os seus sonhos, os ideiais, o amor pelos 
seis irmãos e a relação com a fama. Menos 
expressiva, Carolina foi evasiva na respos-
ta sobre a relação com David Carreira, ao 
lado de quem surgiu recentemente numa 
foto partilhada pelos D.A.M.A nas redes 
sociais, reforçando os rumores de que os 
dois estão juntos.  
Lux – Como está a correr o seu papel em 
“Vidas Opostas”? 
Carolina Carvalho – Está a correr muito bem, 
está a ser um grande desafio porque é uma 
personagem diferente de todas as que fiz até 
agora e muito divertida, que está a dar-me 
um gozo enorme fazer. Na novela “Amor 
Maior” fazia uma miúda de 17 anos, que 
já se tinha prostituído, e tinha um passado 
muito pesado. Na “Rainha das Flores”, a 
Elisa era uma jovem muito inocente que 
estava no seu primeiro trabalho, era madei-
rense. Agora, a Mariana é uma jovem que 
sonha ser atriz, tem 30 anos, e tem um lado 
muito mais divertido e muito mais cómico.    
Lux – Foi um desafio ter uma personagem 
com esse lado cómico? 
C.C. – Sou um bocadinho hiperativa e tenho 
uma personalidade parecida com a Maria-
na, embora tenha tido de puxar algumas 
coisas ao limite. No início fiquei um boca-
dinho assustada porque acho que comé-
dia é das coisas mais difíceis de fazer e é 
muito fácil tentar ter graça e ser mal suce-
dido. Portanto, o meu objetivo nesta per-

sonagem tem sido tentar não ser engraça-
da, simplesmente tem uma personalidade 
diferente e as pessoas podem achar graça 
à sua maneira de ser. Mas tento não forçar 
e ser natural o mais possível. 
Lux – O que é que deu de si à personagem?
C.C. – Acho que a ambição de ser atriz, de 
correr atrás de tudo, a energia dela para 
correr atrás dos sonhos e o facto de ser uma 
apaixonada pela vida. Também sou assim.   
Lux – O elenco é bastante jovem. Isso aju-
da a que o trabalho seja feito com outra 
descontração?
C.C. – Sem dúvida. Já tinha trabalhado com 
algumas pessoas do elenco, outras conhe-
cia fora do ambiente de trabalho, as outras 
são caras que trabalhavam na moda e que 
eu conhecia de vista, mas que se estão a 
safar muito bem. Passamos tanto tempo 
ali, quase um ano da nossa vida, que se 
não for desta forma as coisas tornam-se 
um pouco mais pesadas, apesar de estar-
mos a fazer aquilo que gostamos. O facto 
de termos pessoas da nossa idade e que 
também estão a aprender, faz com que 
nos ajudemos uns aos outros e acho essa 
partilha muito importante.  Combinamos 
imensos programas fora das gravações, 
jantares, e tentamos estar sempre juntos. 
Lux – Ser atriz está a superar ou a ficar 
aquém das expectativas que criou?
C.C. – Vou ser sincera, quando comecei, e 
tenho noção que este meio é muito difí-
cil e cada vez há mais concorrência, não 
pensei que as coisas me fossem correr tão 
bem. Acho que também me tenho esfor-
çado para isso e o facto de tentar procurar 
sempre mais, e ter ido fazer a minha forma-
ção ao Brasil também ajudou muito, acho 
que está a superar as minhas expectativas, 
está a correr muito bem e estou muito feliz.

Discreta quanto ao namoro com David 
Carreira, CAROLINA CARVALHO, de 23 anos, 

assume estar a viver um momento feliz 

Mais velha de seis irmãos, a atriz de 
“Vidas Opostas” desistiu de Medicina 

para cumprir o sonho da representação 

“Acredito em almas gémeas, em 
amor à primeira vista, em tudo!„

Os rumores de 
que Carolina 

Carvalho 
namora com 

David Carreira 
ganharam força 
recentemente  



Lux – Esteve quase para ser médica. Quan-
do olha para trás o que pensa? 
C.C. – Identifico-me muito com a profissão de 
atriz e, felizmente, sou das sortudas que faz 
aquilo que gosta, por isso não me arrepen-
do de ter seguido este caminho. Claro que 
a estabilidade que teria se tivesse escolhido 
Medicina não é a mesma que tenho como 
atriz, tenho essa noção, mas ter a sorte de fa-
zer aquilo que gostamos vale por tudo e por 
isso não me arrependo das minhas escolhas. 
C.C. – A precariedade da profissão assusta-a? 
C.C. – Claro que sim. Tenho a noção que às 
vezes há pausas que precisam de ser feitas 
entre projetos e quando estamos parados, 
estamos parados. Não há nenhum tipo de 
ajuda e infelizmente, a nível da cultura, es-
tamos a viver uma crise. É muito difícil viver 
das artes no nosso país hoje em dia. 
Lux – Há que saber gerir e poupar para estar 
preparado para essas pausas?
C.C. – Sim, sou muito poupada e venho com 
essa postura de trás. Sempre fui assim e não 
há outra forma, porque nunca sabemos como 
é que vai ser quando terminar um projeto. 
Tem de ser mesmo dessa forma.  
Lux – A família sempre a apoiou ou tentou 
que mudasse de ideias em relação às suas 
escolhas?  
C.C. – Desde pequenina que mostrei que even-
tualmente seguiria o caminho das artes, mas 
como sempre fui muito boa aluna os meus 
pais tinham esperança que lhes desse um 
caminho mais fácil, mais sólido, e isso não 
aconteceu. Mas acho que hoje em dia eles 
são os meus maiores fãs, são as pessoas que 
mais me acompanham e têm muito orgulho 
no percurso que tenho feito. 
Lux – Qual é a relação deles com o seu tra-
balho e com a exposição? 
C.C. – Os meus pais confiam muito em mim, 
o que é ótimo. Os meus pais comentam de-
pois de eu ter tomado a decisão. Às vezes 
sou eu que sinto a necessidade de pedir uma 
opinião mas se não for eu a fazê-lo os meus 
pais deixam-me dar os meus passos. Acho 
que acreditam que é preciso cometer erros 
para aprender. E eu sou muito assim, preciso 
de bater com a cabeça na parede até perce-
ber... Mesmo que seja para fazer uma coisa 
errada, se alguém me disser ‘não vás’, vou 
na mesma. Preciso de aprender por mim. 
Lux – Já cometeu muitos erros por assumir 
essa atitude? 
C.C. – Claro que sim, acho que faz parte do 

Sem ser 
obcecada com 
a sua imagem, 

a atriz diz 
que tem 

cuidados com 
a alimentação, 
faz exercício 
e algumas 
massagens 

“Isto é efémero e 
tenho essa noção. 
Convém manter 
os pés na terra„

nosso crescimento e só assim é que aprende-
mos e tornamos a nossa personalidade mais 
sólida. Mas a nível do meu percurso, e olhando 
para trás, todas as decisões que tomei acho 
que foram decisões acertadas. Nesta parte 
convém ter alguém que nos apoie e, no meu 
caso, a minha agente tem-me acompanhado 
e feito um ótimo trabalho. Apesar de ter 23 
anos e considerar que tenho alguma matu-
ridade, sei que é importante ter alguém que 
nos guie e diga por onde devemos ir. Caímos 
neste meio e a verdade é que a nossa vida 
muda muito rapidamente. Estava na Católica 
a estudar e, de repente, estou a fazer uma 
novela, duas, três… Se não tivermos alguém 
por trás a dar-nos um suporte, acho que se 
torna mais difícil. 
Lux – Pode ser mais fácil um jovem ator des-
lumbrar-se se não tiver esse apoio?  
C.C. – Sim, sem dúvida. Hoje em dia em qual-
quer parte do meio artístico onde se entre, 
é muito fácil ficar deslumbrado e esquecer 
o nosso percurso e de onde é que vimos. E 
para combater isso há duas coisas importan-
tes: a parte da educação e da personalidade 
de cada um e as pessoas que trabalham a 
nossa imagem e que nos puxam os pés para 
a terra. Isto é uma coisa muito efémera e te-
nho essa noção. Hoje em dia estamos na mó 
de cima, como se costuma dizer, e amanhã 
pode não estar a correr assim tão bem. Por 
isso, convém mantermos os pés na terra e 
não nos deixarmos deslumbrar.       
Lux – A Carolina tem os pés no chão?
C.C. – Sempre fui assim, sou muito cética e 
mesmo que o meu trabalho esteja a correr 
bem e as pessoas me dêem os parabéns – e 
adoro quando dizem bem do trabalho que 
estou a fazer – acho sempre que há coisas 
para melhorar e para fazer. E acho que isso 
me puxa os pés para a terra. Nunca acho 
que está perfeito. 
Lux – E como é que lida com a fama?  
C.C. – No meu caso, foi uma coisa que ten-
tei encaixar aos poucos. Mesmo a parte das 
redes sociais foi algo que no início foi difícil 
porque pensava, e ainda penso, que um ator 
não é um produto. E para quem gosta muito 
da arte de representar, e para quem estudou 
e procura efetivamente ser ator, acho que é 
difícil, às vezes, a posição em que nos colo-
cam de produtos. Porque hoje em dia para 
sobreviver, e sobretudo no meio do cinema 
e da televisão, acabamos por ter de ser um 
produto, uma marca, e temos de promover 

“Quando comecei  
não pensei que as 
coisas me fossem 
correr tão bem„



a nossa marca para além do trabalho de ator. 
Acho que as pessoas desvirtuam o que é o 
trabalho de ator e é muito fácil meter rótulos 
nas pessoas. Tento lutar contra isso porque 
acho que um ator não tem nada a ver com 
fatores físicos, aliás, a arte de representar dá 
lugar a todo o tipo de pessoas e, por isso, a 
fama, como perguntou, é uma consequência 
do meu trabalho mas não é de todo aquilo 
para o qual trabalho.    
Lux – Falou nos aspetos físicos, na imagem. 
Teve receio de ser vista só como mais uma 
cara bonita?
C.C. – Tive algum receio com os desafios que 
me dariam, mas depende das escolhas que 
se fazem. Posso dizer que as coisas para mim 
estão a acontecer exatamente como queria. 
Estou a ter a oportunidade de fazer papéis 
que não têm nada a ver com a minha forma 
física e que são desafios que me estão a dar, 
acredito eu, pelo meu lado de atriz. E que 
não tem nada a ver com as minhas carate-
rísticas físicas. É óbvio que são coisas que se 
complementam umas às outras, mas acho 
que o facto de ter tido até agora papéis tão 
diferentes é porque me esforço por passar 
essa mensagem.  
Lux – Mas alguma vez se sentiu tratada de 
forma diferente por ter dois palmos de cara? 
C.C. – Não quero estar a ser hipócrita… Cla-
ro que em alguns castings se dá preferência 
à imagem. Mas isso não acontece só na re-
presentação. Em qualquer trabalho, a beleza 
acaba por ser um fator importante. Mas da 
minha experiência acho que a beleza pode 
se calhar contar quando chamam para um 
casting, mas depois há um fator que conta 
mais, que tem a ver com o meu trabalho, 
com o meu talento. 
Lux – Aos 23 anos, vive sozinha e é inde-
pende financeiramente. O que é que sen-
te quando olha para muitos jovens da sua 
idade, que ainda não conseguiram chegar 
a esse patamar? 
C.C. – Comecei a trabalhar com 17 anos numa 
loja, enquanto estudava Comunicação. O 
meu objetivo sempre foi ser independente 
o mais depressa possível. Desde essa altura 
que dependo de mim própria e não porque 
os meus pais mo exigiram mas porque sou 
independente por natureza e preciso de sen-
tir isso. É óbvio que a minha profissão estar 
a correr bem e estar sempre com trabalho 
tem ajudado. Sinto-me uma sortuda porque 
a maioria dos jovens não o podem fazer. É 
algo que me deixa orgulhosa mas com al-
gum medo também porque nunca sabemos 
o dia de amanhã.    
Lux – E porquê essa pressa de ser indepen-

dente tão cedo?
C.C. – Acho que o facto de ter muitos irmãos 
mais novos, seis, e de ter sido sempre a mãe-
zinha deles me fez ter vontade de ser in-
dependente. Acho que quis crescer muito 
rápido e passei algumas fases à frente por 
isso, mas não há um motivo em específico. 
Tem mesmo a ver comigo e com a minha 
personalidade.   
Lux – Qual é a sua relação com o dinheiro? 
C.C. – Sou super ponderada e poupada. Es-
tou sempre a pensar que alguma coisa pode 
correr mal. Sou muito positiva, mas a nível 
monetário sou precavida. Mas não sou nada 
forreta, dou tudo aos outros, aos meus ir-
mãos, em especial. 
Lux – Como é que os seus irmãos olham para 
si, por ter esta profissão? 
C.C. – Os meus irmãos são os meus maiores 
fãs, vêem tudo, põem para trás, comentam, 
mandam-me vídeos… [risos] E na escola 
aproveitam-se disso. A minha irmã fez-me 
uma há pouco tempo: pediu-me para a ir 
buscar à escola, que é algo que faço com 
alguma regularidade, e quando lá cheguei 
tinha uma fila dos amigos da turma para ti-
rarem uma fotografia comigo! Ela própria 
vende-me na escola! [risos] Mas acho que 
eles lidam bem com a minha exposição. Ao 
início era difícil aceitarem que as pessoas 
viessem falar comigo na rua, ficavam meio 
desconfiados e agarravam-se muito a mim, 
e eu achava graça. Era uma forma de eles 
me protegerem, não sei…  
Lux – E também aproveitam para conhecer 
algum ator de que gostem?  
C.C. – Montes de vezes! Adoram! São fãs de 
toda a gente, querem sempre ir ao estúdio. 
Lux – Como foi crescer rodeada de seis ir-
mãos mais novos?
C.C. – Foi muito bom. Os meus irmãos são 
muito importantes na minha vida. Sou uma 
pessoa muito ligada à minha família e até ter 
filhos eles serão o meu maior elo de ligação. 
Mas isso fez-me crescer com outro tipo de 
realidade e de responsabilidade. A minha 
mãe é advogada e passava muito tempo 
fora, trabalhava muito e eu acabava por ficar 
a tomar conta deles muitas vezes. Nós somos 
muito unidos e esse papel de “mana-galinha” 
é uma coisa que eu faço de bom agrado e 
que vem desde sempre. E é óbvio que me 
ajudou muito para a forma como vejo a mi-
nha vida hoje em dia, tive de crescer com 
valores de partilha, de cuidar do outro, que 
se calhar um filho único ou alguém que só 
tem um irmão não tem. 
Lux – Disse que tinha vontade de crescer 
depressa e que passou várias fases a correr. 

A atriz de “Vidas Opostas” vai estar a gravar a novela até ao final de 
setembro e, depois disso, irá fazer uma peça de teatro. Até lá, vai aproveitar 

os fins de semana para ir à praia e desfrutar do verão  

“Quando gosto de alguém, 
gosto muito, entrego-me muito! 

Mas também não sei viver 
 de outra forma. Quando  
me entrego, é a 100%„



Quando olha para trás acha que se deve ao 
facto de ser a filha mais velha?
C.C. – Acho que sim, mas não é algo de que 
me arrependa. Nunca fui pessoa de sair à 
noite, de apanhar bebedeiras, não passei 
muito por aquela parte do adolescente ir-
responsável. Passei algumas vezes, que me 
serviram de emenda, até porque não é um 
estilo de vida que me seduza. 
Lux – É caseira?
C.C. – Sim, sou super caseira. Sou uma pessoa 
muito social e gosto de estar com os meus 
amigos e também gosto de sair e beber um 
copo de vinho. Mas como sou hiperativa e 
tenho uma personalidade exuberante não 
preciso de estímulos exteriores para estar 
descontraída.
Lux – Há um instinto maternal muito gran-
de por ser a mais velha de sete?
C.C. – Sim, acho que sim. Por ter sido tão 
mãe dos meus irmãos, quero um dia ter 
um filho meu. E ser mãe é um sonho que 
eu tenho. É muito cedo e não penso nisso 
para já até porque tenho 23 anos e neste 
momento quero focar-me na minha carrei-
ra, mas é um sonho que tenho.  
Lux – Tem vontade e sonha ter a sua própria 
família? Rodeada por sete filhos? 
C.C. – Sete filhos não! [risos] Sinceramen-
te acho que todas as mulheres pensam no 
número de filhos que gostavam de ter mas 
eu não. Vejo o exemplo dos meus pais: iam 
pensando e iam acrescentando! Talvez dois 

ou três, mas não sei… Talvez daqui a quatro 
ou cinco anos.   
Lux – Sonha viver um grande amor, uma re-
lação para a vida?
C.C. – Sou uma apaixonada, sou uma eterna 
princesa da Disney. E não quero deixar de 
ser. Todos nós já tivemos desilusões amo-
rosas e já sofremos por amor mas acho que 
isso também é a parte bonita. O amor só é 
tão forte e só mexe tanto com as nossas vi-
das e só nos marca tanto, porque podemos 
sofrer muito para sermos felizes. É 8 ou 80! 
Mas acredito muito no amor. 
Lux – É de extremos numa relação, vive as 
coisas intensamente? 
C.C. – Por acaso acho que tenho vindo a 
acalmar. Sou uma pessoa que para ficar cha-
teada é muito difícil, e às vezes não é bom. 
Mas quando gosto de alguém, gosto mui-
to, entrego-me muito, isso desde sempre. 
Mas também não sei viver de outra forma, 
não só em relação ao amor, mas em relação 
ao trabalho, em relação a tudo! Quando me 
entrego, entrego-me a 100%. 
Lux – Imagino que sendo uma princesa da 
Disney, acredite no “viveram juntos para 
sempre”.    
C.C. – Acredito, claro que sim! Acredito em 
almas gémeas, em amor à primeira vista, 
em tudo! [risos]  
Lux – Tem namorado? 
C.C. – Estou a passar uma fase muito feliz 
da minha vida, com o trabalho que quero,  
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estou super feliz.
Lux – Com ou sem namorado?
C.C. – Acho que não é importante neste 
momento.
Lux – Há rumores de que namora com o 
David Carreira? É verdade? 
C.C. – É como digo, estou a passar uma 
fase ótima na minha vida e isso é que é 
importante. 
Lux – Quer dizer que sobre o David não 
quer dizer nada? 
C.C. – Estou muito feliz na minha vida pes-
soal e profissional também.
Lux – Como é que lida com as notícias so-
bre este assunto e outros? 
C.C. – Vivo numa bolha, relativizo muito as 
coisas. Vivo à parte de tudo isso e as poucas 
coias que vou sabendo é porque alguém 
me diz. Não vivo preocupada com o que 
se escreve sobre mim. 
Lux – Seja bom ou mau? 
C.C. – Sim. Quando me foco, seja no meu 
trabalho ou na minha vida pessoal, não dou 
espaço para que isso seja sequer motivo, 
até porque acho que me tira tempo de vida, 
não é útil. Não ligo. 
Lux – O facto de a profissão a expor leva-a 
a ter mais cuidado com a imagem?
C.C. – A nível da alimentação tenho alguns 
cuidados, mas isso é desde sempre, é algo 
que vem daquilo que os meus me pas-
saram, e gosto de comer bem. Também 
gosto de treinar. Fiz voleibol durante seis 
anos até que me lesionei no ombro e tive 
de deixar. Agora, vou ao ginásio, e não 
passo uma semana sem ir, e faço algumas 
massagens. Mas não tenho um plano de 
treino, quando vou ao ginásio é para liber-
tar energia. Se me apetece correr, corro, 
se me apetece uma aula, faço… O meu 
objetivo é sentir-me bem com o meu cor-
po e, sobretudo, ter alguma estabilidade 
mesmo a nível do corpo e não ter oscila-
ções de peso.  
Lux – Não é, portanto, obcecada com a 
imagem.  
C.C. – Não, não sou. Sou muito bem resolvi-
da e no meu dia a dia ando quase sempre 
com roupa descontraída, de ténis e sem 
maquilhagem. Gosto de passar o maior 
tempo possível na versão Carolina normal 
e simples…
Lux – Gosta do seu corpo e está bem con-
sigo própria?
C.C. – Sinto-me muito bem com o meu cor-
po e comigo própria e acho que isso é fun-
damental para termos confiança suficiente, 
porque um ator para transmitir ou encarnar 
uma personagem precisa de se sentir bem 
com ele mesmo. n
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