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Vestido, colete, 
brincos e botas, Mango 
Chapéu da produção

É a energia positiva em pessoa. Não consegue estar parada  
e não gosta de recusar participar em novos projetos,  

que interpreta sempre como uma oportunidade  
para experimentar, crescer, aprender e fazer mais.  

É uma mulher otimista, em plena fase de paz de espírito

Isabel Figueira
Apaixonada 

pela vida
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ecebeu-nos em sua casa sem rodeios, mos-
trando-se uma mulher descontraída, sim-
pática, prática e terra a terra. Fala espon-
taneamente sobre os filhos, o trabalho e a 
sua vida. Como a própria gosta de sublinhar, 

acredita que quando se está ciente da pessoa que se 
é, não há necessidade de se procurarem respostas 
para agradar.
A menina que começou por volta dos 14 anos a fa-
zer trabalhos de modelo, hoje é uma mulher multi-
facetada, com 37 anos recheados de experiências 
profissionais em várias áreas, quase todas ligadas à 
imagem e à comunicação.
Participou em diversas campanhas e editoriais de 
moda para marcas como a triumph, a Moss, a te-
lecel, a tMN, a Optimus, entre muitas outras, e para 
revistas como a Vogue, a Maxmen e a gQ, sendo hoje 
embaixadora da marca Just Cavalli, em Portugal. tra-
balhou enquanto apresentadora na sIC radical, na 
NtV e na rtP, tendo apresentado o ‘top +’, na rtP1, 
durante cerca de dez anos.
enquanto atriz, participou em várias séries de tele-
visão, como ‘Maternidade’, ‘um lugar para Viver’, ou 
‘A minha sogra é uma Bruxa’, da rtP1, e, em 2016, 
foi atriz regular da série infantojuvenil, da tVI, ‘Massa 
Fresca’, na qual deu vida à professora Bárbara. Conta 
também com algumas participações em cinema, em 
filmes como ‘sorte Nula’, de Fernando Fragata, ‘Pe-
dro e Inês’, de António Ferreira, e na curta-metragem 
de sérgio graciano, ‘linhas de sangue’.
sempre com as câmaras por perto, adora televi-
são, adora o contacto direto com o público e traba-
lhar para um público. Vive feliz com e para as suas  
razões de viver, os seus filhos rodrigo, de 11 anos, 
e Francisco Maria, de cinco. revela-se uma mulher 
de armas, sempre pronta a encarar novos desafios, 
e já de mangas arregaçadas para se atirar ao próxi-
mo, a participação na nova telenovela, para o horário  
nobre da tVI.
Está entusiasmada com esta participação? 
Espera-a um grande desafio?
O ano de 2018 já começou da melhor maneira, com 
o meu regresso ao cinema, quase 11 anos depois de 
ter entrado no filme ’sorte Nula’. Há cerca de sete 
anos, quando estava na série ‘Maternidade’, aceitei 
um desafio proposto pelo Manuel Pureza e pelo sér-
gio graciano, os realizadores da série, de entrar na 
curta-metragem ‘linhas de sangue’. era um grupo de 
poucos atores, a Cláudia semedo, o José Fidalgo, a 
Alba Baptista, o José Mata, entre outros, e ganhou 

imensos prémios. entretanto, passou a longa-metra-
gem. resolveram estender algumas personagens e, 
inclusivamente, estão previstas várias sagas para o 
‘linhas de sangue’. É um projeto inovador em Portu-
gal, um pouco tarantino. seremos um grupo vasto de 
cerca de 50 atores, o que é muito empolgante. Com a 
minha participação na novela estou muito entusias-
mada, ansiosa por saber mais detalhes, por receber 
a sinopse.
O que já está a fazer para este trabalho?
estou numa fase de preparação. tenho uma coach, 
a Karla Muga, com quem também trabalhei na pre-
paração de outras personagens, antes de abraçar 
projetos como ‘Massa Fresca’ ou ‘Os Nossos dias’. É 
ela quem me ajuda nessa preparação. Quando esta-
mos algum tempo sem trabalhar em representação, 
é preciso ir buscar algumas ferramentas.
Também é modelo, apresentadora, DJ... 
Como se define?
Acima de tudo, sou mãe. essa é a minha característi-
ca número um. Profissionalmente, comecei por fazer 
alguns trabalhos como modelo, por volta dos 14 anos 
– mais a sério por volta dos 17 –, o que me levou 
a outros caminhos. trabalhei como apresentadora, 
depois experimentei trabalhos como atriz e, hoje em 
dia, continuo a apresentar eventos, apresento even-
tos corporate e ponho música.
Foram cerca de dez anos como 
apresentadora do ‘Top+’. 
Já gostava de música?
Como surgiu a profissão de DJ?
A música faz parte da minha vida desde sempre. es-
tava numa fase em que queria muito experimentar 
coisas novas e fizeram-me o convite para ser dJ, até 
porque estava num programa de música. Na altura, 
questionei-me um bocadinho: ‘dJ? será que tenho 
jeito? será que sei trabalhar com a mesa de mistura, 
com aqueles botões todos?’ receava mais a ques-
tão técnica. Como correu muito bem, decidi tirar o 
curso, na ProdJ, que também correu muito bem, tive 
excelentes notas e há oito anos que, mais a brincar 
ou não, vou fazendo desta atividade uma grande par-
te da minha profissão, que me dá muito prazer. en-
quanto artistas, devemos dedicar-nos a várias áreas, 
à apresentação, à representação, à música... e, se 
puder aprender outras, por que não?
É uma apaixonada pelas artes?
sou apaixonada pelas artes. Há uns trabalhos que irei 
fazer melhor do que outros, mas gosto de todas as 
artes. esta parte da música é muito importante, or-

Camisa e brincos, Mango
Cinto Zara
saia silvian Heach
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gulho-me muito de ser dJ, faz parte da minha vida. 
Adoro escolher e misturar música, é uma atividade 
que me dá muito prazer. Quando os meus filhos es-
tão na escola, estou a procurar músicas. gosto muito 
de estar envolvida neste trabalho inerente à música. 
Quando estou envolvida numa personagem, num 
trabalho de representação, acabo por deixar a mú-
sica de lado, mas continuo a ter datas fechadas para 
trabalhar nos festivais, que é aquilo que gosto de fa-
zer, festivais e eventos corporate.
Consegue escolher entre uma das áreas?
Tem preferência por alguma delas?
gosto de todas, mas adoro fazer televisão!
Tanto se sente bem em frente às câmaras, 
como a evitá-las, como no caso da represen-
tação?
As câmaras estão sempre presentes, existem sem-
pre! O que me agrada mesmo é que, em todas as 
minhas profissões, há um público. enquanto atriz, ig-
noro a câmara, mas estou a trabalhar para um públi-
co, a construir a verdade sobre aquela personagem, 
naquela história. Na cabina, enquanto dJ, tenho de 
fazer a leitura da pista, perceber qual é o meu pú-
blico e trabalhar para ele. Como apresentadora, nos 
diretos, tenho o contacto direto com o público. tenho 
muitas saudades de fazer a ‘Volta a Portugal em Bici-
cleta’, que fiz durante muitos anos, de estar no terre-
no. sou muito feliz nas três áreas, mas, se tivesse de 
escolher, gostaria de fazer mais trabalhos enquanto 
atriz, porque não me sinto completa quando não es-
tou a trabalhar em representação.
Quer muito crescer enquanto atriz?
sim, sem dúvida. Nós estamos sempre a crescer e a 
aprender, até ao fim das nossas vidas.
É enquanto atriz que sente mais adrenalina?
em todas as áreas sinto adrenalina. Atrás de uma 
cabina de som, com 15.000 pessoas à frente, como 
já me aconteceu, e perceber que sou eu quem 
tem de entreter a multidão, que sou eu que tenho 
de fazer com que estas 15.000 pessoas passem o 
melhor tempo possível. ter de construir uma melo-
dia de músicas que agarre aquele grupo… Quando 
corre bem… é maravilhoso! É como se recebesse os 
aplausos de uma imensa plateia.
Percebe-se que é uma pessoa que gosta de ar-
riscar e experimentar. Há mais alguma área 

que gostasse de experimentar?
essa questão é muito gira, porque já fiz tanta coisa 
na vida – e há experiências que nos correm bem, ou-
tras menos bem –, mas não me arrependo de coisa 
alguma daquilo que fiz. tudo aquilo em que arrisquei 
e que tentei fazer, foi enriquecedor. Por exemplo, ar-
risquei desenhar uma coleção para a Mafalda leitão, 
com a ajuda da modista Mimita, que foi quem conse-
guiu passar as minhas ideias para o papel, foi capaz 
de passar exatamente aquilo que eu pretendia, e a 
coleção foi um sucesso. É uma área que não domino, 
mas não disse que não, arrisquei e correu tão bem 
que a Mafalda já me convidou para voltar a fazer ou-
tra coleção.
Como faz a gestão de todas estas atividades 
profissionais? Como é que concilia todos 
os projetos, ou opta por aquele a que se vai 
dedicar? 
Não sou muito de escolher, penso que é um privilégio 
ser ‘convidada para’ e dedico muito carinho a todos 
os convites que recebo, por muito que, no final, até 
não corra assim tão bem. se sou privilegiadamente 
convidada para algo, penso sempre: ‘Por que não? 
Vamos lá ver onde é que isto vai dar. É um desafio.’ 
todos os projetos em que nos envolvemos na vida 
são aprendizagem e com eles crescemos sempre! 
Cresci com tudo aquilo que fiz na vida. uma amiga 
dizia-me no outro dia: “Já fizeste tanta coisa! O que é 
que ainda te falta fazer?” A minha resposta é a pró-
pria pergunta: “O que é que ainda me falta fazer?” 
Quero fazer muito mais, experimentar mais. tenho 
os meus filhos, que são os meus grandes projetos 
de vida, vou regressar à televisão, desta vez, com 
a minha estreia numa novela, regressei ao cinema, 
esta capa da luxWOMAN, que é também uma estreia 
para mim... Há sempre tanto mais para fazer e quero 
mostrar que é possível fazermos mais, arriscarmos e 
fazermos coisas diferentes.
Gosta de adquirir novas valências?
sempre.
Essa vontade de se entregar  
a novos projetos, de experimentar  
várias áreas e trabalhos,  
é uma característica de família?
tenho uns pais maravilhosos. um pai superinteligen-
te, que tinha média de 20 valores a Matemática e 

 “Quando estamos menos bem, perante alguma 
adversidade, é com uma atitude positiva  

que superamos todos os obstáculos”

Vestido silvian Heach
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que sempre me passou a ideia de que, incluindo nas 
alturas de maior sacrifício, nos devemos reinventar 
sempre. O meu pai sempre se recriou. Portanto, sim, 
herdei dele esta postura e também da minha mãe, 
que é uma lutadora.
É uma pessoa muito positiva. Essa forma  
de estar também foi passada pelos seus pais?
sempre, mesmo perante alguma adversidade. A mi-
nha mãe sempre me disse: “tens saúde e com saúde, 
temos tudo.” Quando estamos menos bem, perante 
alguma adversidade, é com uma atitude positiva que 
superamos todos os obstáculos. Ambos têm uma ati-
tude muito positiva perante a vida.
Prefere o improviso
ou gosta de definir objetivos?
estabeleço sempre os meus objetivos. demore o 
tempo que demorar, foco-me nos meus objetivos. 
Mesmo que tenha várias atividades em mãos, é mui-
to importante definir o que quero fazer. Quero fazer 
os meus festivais, o que não pode, de modo algum, 
interferir com o projeto número um que tenho atual-
mente [a nova telenovela] e que quero que corra o 
melhor possível. em vez de ter mais festivais, terei 
menos.
Dentro dessa multiatividade,
é muito organizada?
sim. Não poderia ser de outra forma.
Como se desliga do trabalho?
Há uma componente na minha vida que já abraço há 
algum tempo, a solidariedade. gosto muito de estar 
envolvida em projetos de solidariedade, umas vezes 
com a comunicação social, outras não. tenho muito 
prazer em participar em projetos de solidariedade 
que não envolvam a comunicação social, projetos 
menos mediáticos. Já participei em vários, estive 
a colaborar com a CAsA, Centro de Apoio ao sem 
Abrigo, e quero continuar a fazer mais a este nível, 
mesmo em paralelo com o meu trabalho.
Sente que é gratificante?
Muito gratificante. Faz-me ter os pés bem assentes 
na terra. Creio que quando ajudamos, temos esse re-
torno de gratidão, e não sabemos o dia de amanhã. 
Acredito na entreajuda e é uma mensagem que que-
ro passar aos meus filhos, que hoje têm tudo e po-
dem aprender a ajudar e a saber valorizar. Os meus 
filhos têm essa sensibilidade.
Como é enquanto mãe?

“Acredito na entreajuda  
e é uma mensagem que quero 

passar aos meus filhos,  
que podem aprender a ajudar 

e a saber valorizar”

Alimentação e cuidados de beleza
Sei que gosta de comer, 
que a sua mãe cozinha 
muito bem e que não 
resiste à sua comida,  
é verdade?
A minha mãe cozinha 
divinalmente. tem um dom. 
Quando faz jantares para 
amigos, há sempre quem 
tenha de levar aquilo que  
ela cozinha para casa.  
Posso cozinhar com  
os mesmos ingredientes, 
mas não fica tão bom.
Qual é o seu prato 
favorito?
da minha mãe, tantos!  
O cabrito, as favas com 
aqueles enchidos todos,  
a carne assada no forno com 
laranja… tudo é um sonho.
Tem cuidado com 
a sua alimentação?
tento encontrar um 
equilíbrio. Como bem  
e, depois, tento equilibrar 
nos dois ou três dias 
seguintes. Às vezes resulta, 
outras excedo-me um 
bocadinho, porque tenho  
um jantar ou outro. Não sou 
aquele tipo de pessoa que 
está à mesa, num jantar,  
e come apenas uma salada. 
gosto de acompanhar.
Compensa no ginásio?
Compenso no ginásio e faço 
tratamentos. Faço um 
tratamento numa máquina, 
o sculpt FX. Comecei em 
setembro e noto que me 
ajuda a equilibrar os 
excessos. gosto muito de 
fazer desporto, mas quando 
me apetece e não por 
obrigação. sou mais 
disciplinada com os 
tratamentos, com as 
massagens, por exemplo.
Aproximam-se os 40. 
Coloca a hipótese  
de se submeter  

a cirurgias estéticas?
Fiz recentemente uma 
redução mamária e fiquei 
muito contente. Mudou 
muito a minha qualidade 
de vida. gosto de dormir  
de barriga para baixo e não  
o conseguia. Agora, durmo 
melhor, acabaram-se as 
dores nas costas, sinto-me 
mesmo muito bem. Não 
ponho de lado essa hipótese. 
tudo vai depender de como 
me irei sentir daqui a cinco 
ou seis anos. Não considero 
que quem faz cirurgias 
estéticas seja fútil. 
Importante é se, com  
essa intervenção, a pessoa  
se vai sentir melhor. Fiz uma 
mamoplastia de aumento, 
depois do nascimento do 
meu primeiro filho, porque 
estava habituada a ter 
volume e deixei de ter. 
Agora, fiz de redução, 
porque a glândula mamária 
disparou e não me sentia 
bem com o peito tão grande. 
A verdade é que esta 
redução teve um impacto 
muito positivo na minha vida. 
Tem cuidados 
de beleza?
sim. gosto muito  
da marca Jo Malone.
Como é a sua rotina 
de beleza?
Antes de ir para a cama, 
sempre, água fria na cara. 
Faço um exfoliante caseiro, 
com mel e açúcar, ou azeite 
e açúcar, ou azeite e sal, 
depende muito do estado 
da minha pele. Faço também 
uma máscara refrescante  
de iogurte natural sem 
açúcar, que tem de estar 
bem fresco, e mel.
E com o cabelo?
Como adoro praia e sol, 
reforço a hidratação.

Vestido e brincos, 
Mango
Calças H&M
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sou uma mãe descontraída, mas em tudo o que en-
volve os meus filhos sou um pouco ansiosa. sou uma 
pessoa emocional, se bem que, com a idade, estou 
cada vez mais calma e ponderada. Visto que tenho 
tendência para ouvir o coração, tento ser mais racio-
nal. Como ambos nasceram prematuramente, quan-
do têm uma pequena constipação, admito que tenho 
tendência a ficar mais ansiosa.
Como é ser mãe de dois rapazes?
O que mais gosta de fazer com eles?
É uma maravilha! gosto de fazer um bocadinho de 
tudo. Como também fui um bocado maria-rapaz, 
acabo por alinhar em tudo. Vou fazer a primeira via-
gem de mãe e filho, com o mais velho, vamos à eu-
rodisney. O mais pequeno não vai, até porque ainda 
não vai desfrutar, não pode andar na maioria das 
atrações. Mas costumo ir com os dois ao Bounce,  
ao Oceanário, ao Planetário... Fazemos imensas  
coisas juntos.
Que valores lhes quer passar?
O valor da solidariedade, como já falámos. Agora, 
temos entre mãos a questão dos telemóveis. Penso 
que não tenho de o inscrever nas redes sociais e que 
não tem de ter um telefone topo de gama. Algumas 
das nossas questões mãe e filho passam muito por 
aí: porque os amigos têm. ele tem uma grande von-
tade de ter um telemóvel, o que me cria alguma an-
siedade. receio que a situação fuja do meu controlo. 
uma criança de 11 anos não tem maturidade para 
usar as redes sociais. depois, há a questão das mar-
cas. Quero que eles percebam que uns ténis mais 
baratos não são menos do que outros com um valor 
superior, só porque são da marca que está na moda. 
tento passar-lhes, todos os dias, que não é isso que é 
importante e é nesse sentido que quero que eles se 
envolvam nas minhas ações de solidariedade. Aliás, 
quero muito levar o rodrigo. Há várias instituições 
que estão a precisar de voluntários, como a CAsA – 
Centro de Apoio ao sem Abrigo, em casa-apoioaose-
mabrigo.org –, onde, inclusivamente, podemos levar 
os filhos para ajudarem.
O que a preocupa em relação  
ao futuro deles?
A evolução da sociedade moderna. Mesmo assim, 
tendo em conta outros países, ainda vivemos num 
paraíso. As pessoas têm, de facto, de se ajudar.
Aos 37 anos e com vários trabalhos  
em mãos, que nome daria a esta fase  
da sua vida?
Neste momento, estou a viver uma fase de bonança, 
de paz.
O que é essencial à sua felicidade?
saúde e trabalho. tudo o resto vem por acréscimo. 
ter uma atitude positiva sempre! l

Zoom in
O que mais aprecia
nas pessoas?
serem puras, sinceras  
e verdadeiras.  
serem espontâneas.
O que mais a irrita  
nos outros?
A falsidade. As pessoas 
mostrarem ser aquilo  
que não são.
O que mais a atrai  
num homem?
O sorriso e a inteligência.
O seu maior defeito?
teimosia. sou algo ansiosa,  
o que, por vezes, não ajuda. 
um pouco impulsiva,  
mas cada vez menos.
A sua melhor 
qualidade?
‘What you see  
is what you get.’
Como é um dia perfeito?
um dia de verão, com os 
meus filhos, ir para a praia, 
almoçar em casa, um dia 
descontraído, ir ao cinema 
com eles, estar com os meus 
amigos e terminar o dia com 
uma jantarada com família  
e amigos.
Quem é a pessoa  
que mais admira?
sem dúvida alguma,  
os meus pais.
O que mais teme?
Não ter saúde para poder 
realizar os meus sonhos 
e os dos meus filhos.
Um restaurante  
ou uma esplanada?
gosto muito dos 
restaurantes em Belém.
Livro
‘A ditadura da Beleza’, 
de Augusto Cury, é um livro 
que leio e releio vezes sem 
conta. desmistifica o que 
é o conceito de beleza. 
todas as mulheres o deviam 
ler. e os homens também.

Filme
‘A Cabana’. É um filme que 
me marcou. Vi-o há pouco 
tempo, há cerca de três 
semanas. É um drama que 
aconselho todos a verem, 
pela quantidade  
das excelentes mensagens 
que passa.
Praia ou campo?
Praia.
Dia ou noite?
Os dois.
Adora…
… viver a vida sempre com 
um sorriso nos lábios, viajar, 
ir ao cinema, ir ao teatro. 
Amo estar com os meus 
filhos e com os meus 
amigos.
Odeia..
... os dias de chuva, apesar 
de serem essenciais.  
Odeio não ter algo para 
fazer, o que não existe, 
porque tenho sempre o que 
fazer. Odeio pessoas que 
levam uma energia negativa 
para todo o lado. Odeio a 
ideia de que algum dia possa 
não ter os meus pais perto 
de mim, que é mesmo o que 
mais odeio.
Se pudesse, o que 
mudava no mundo?
devíamos estar mais 
interligados e não devíamos 
ter uma vida tão individual, 
tão egoísta. As pessoas  
não se dão conta de que,  
ao fazermos os outros 
felizes, estamos a fazer-nos 
felizes. Apostava na 
igualdade, numa distribuição 
mais justa do dinheiro,  
numa política mais justa  
para todos.
Lema de vida
todos diferentes todos 
iguais. A vida é demasiado 
curta para não sermos 
felizes.

Casaco, camisa, 
calças, sandálias 
e brincos Mango
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