
Numa conversa 
sincera  
e sem tabus,  
a apresentadora, 
atriz e DJ revela 
o seu lado mais 
vulnerável. 

ISABEL FIGUEIRA 
“PASSEI POR SITUAÇÕES QUE ME 
DESESTRUTURARAM, MAS REERGUI-ME”

Aos 40 anos, Isabel Figueira 
tem uma história para contar 
e uma bagagem emocional 

que carrega pela mão. Neste 
seu percurso, a apresentadora, 
atriz e DJ passou pelo fim de um 
casamento e de outras relações, 
descobriu um amor maior ao lado 
dos filhos, Rodrigo, de 15 anos, e 
Francisco, de oito, desiludiu-se, 
viveu conquistas profissionais, 
caiu, teve um burnout, pediu 
ajuda psicológica, veio ao de 
cima e soube reinventar-se, tudo 
isto sob os holofotes e o olhar 
atento, e muitas vezes crítico, 
de quem está anonimamente do 
outro lado.

Perante as dificuldades, Isabel 
nunca desistiu. Arregaçou as 
mangas e fez o seu caminho, 
sendo reconhecida como uma 
profissional multifacetada e 
talentosa, uma mãe dedicada e 
uma amiga presente e afetuosa. 

Numa conversa sincera, 
a apresentadora do Somos 
Portugal assume-se como é, 
com as suas vulnerabilidades, 
conquistas e sonhos, porque, 
no final de tudo, são esses que 
a levam sempre para a frente.

– Aos 40 anos, sabe exata-
mente o que quer e não quer 
para si?

“Magoaram-me e tenho 
isso ainda muito presente. 
Tornei-me mais exigente 

em relação a quem  
quero ter ao meu lado.”



“Estou a colher 
os frutos de toda  
a minha luta e esforço.” 

No programa da TVI “Conta-me”, Isabel 
Figueira assumiu que teve um “burnout” 
e que procurou ajuda psicológica, 
deitando abaixo preconceitos  
e tabus em relação a esta realidade. 

Isabel Figueira – Sou uma 
pessoa muito focada. Quando 
quero algo, luto. Sinto que passei 
estes últimos dez anos a estrutu-
rar-me. Tive situações que me 
desestruturaram, mas reergui- me 
e encontrei o foco [Isabel assumiu 
publicamente que teve um bur-
nout e procurou ajuda psicológi-
ca]. Tenho alicerces fortes e, aos 
40 anos, estou numa fase ótima 
da minha vida. Estou muito feliz 
por ter a oportunidade de fazer 
aquilo que mais amo. Estou a 
colher os frutos de toda a minha 
luta e esforço. 

– É apresentadora, atriz e DJ. 
Gosta de se dividir entre estes 
mundos artísticos?

– A apresentação e a repre-
sentação têm sido as minhas 



grandes apostas e tenho mui-
to orgulho no que tenho feito. 
Estou no Somos Portugal, que 
é um projeto que amo fazer. 
Temos um grupo de apresenta-
dores muito completo. Na área 
da representação, estão no ar as 
novelas Amar Demais e Bem me 
Quer. Entretanto, também lancei 
o tema Química, com a Cuca 
Roseta e o Cøde. A música já 
estava pronta desde 2019, mas 
estávamos à espera do momen-
to certo para a lançar. Tenho 
aproveitado ao máximo todas as 
oportunidades. Sou uma pessoa 
que valoriza muito o trabalho e 
só quero fazer, fazer, fazer. 

– Consegue perceber o que 
cada uma destas áreas traz à 
sua vida?

– Quando somos apaixonados 
pela arte, as experiências que te-
mos são sempre enriquecedoras. 
Na apresentação é a Isabel que 
ali está. Sou uma pessoa simples, 
espontânea, e 
quando estou 
a apresentar 
procuro sempre 
chegar às pes-
soas da forma 
mais natural e 
próxima pos-
sível. Como 
atriz, tento ter a abertura para 
fazer coisas diferentes. Gosto de 
perceber quem é aquela perso-
nagem e construí-la. Aprendo 
muito com as minhas persona-
gens. Gosto desse trabalho, dessa 
viagem que faço com cada uma. 

Os papéis que tenho feito têm-me 
ajudado a exorcizar muitas coisas 
que tenho cá dentro. Para sermos 
pessoas melhores, temos mesmo 
de deitar cá para fora as dores que 

vivemos. 
– Pensando 

neste lado ca-
tártico da arte, 
sente que sai 
uma Isabel um 
bocadinho di-
ferente no final 
destas viagens 

que faz com cada personagem?
– O objetivo da nossa vida 

é tornarmo-nos melhores seres 
humanos. Todos já tomámos más 
decisões e é precisamente quan-
do sofremos que aprendemos e 
crescemos. É nos momentos maus 

que nos tornamos melhores. Nos 
bons está tudo bem e é tudo cor- 
de-rosa. Ninguém tem uma vida 
perfeita, nem tudo corre bem. O 
importante é termos a capacida-
de de nos reerguermos e de nos 
tornarmos melhores uns para os 
outros. Achei que poderíamos 
sair melhores da pandemia, mas 
isso não aconteceu. Temos de ser 
mais amor. Vivermos equilibrados 
numa sociedade tão desequili-
brada é muito difícil. As pessoas 
precisam de um abraço, de um 
carinho. 

– Há uma Isabel muito serena 
e bem resolvida à minha frente.

– Sim, é assim que me sinto. 
Todos procuramos amor, paz 
interior e estar rodeados de 
pessoas que gostam de nós. A 

“Ninguém tem uma vida 
perfeita, nem tudo corre 

bem. O importante  
é termos a capacidade  
de nos reerguermos.”



A apresentadora é uma das 
caras do programa “Somos 
Portugal”, desafio que está 
a adorar. Na representação, 
pode ser vista nas novelas 

“Sinto-me bem com o meu corpo, eu e ele temos  
uma história bonita. Tenho dois filhos,  
gosto de comer e de estar à mesa com amigos.” 

idade ajuda-nos a perceber o 
que é realmente importante e a 
sermos mais ponderados, já não 
somos tão impulsivos como éra-
mos na adolescência. Temos de 
aprender com os nossos próprios 
erros. É essa a nossa bagagem, 
é isso que faz de nós pessoas 
interessantes. 

– Está de pazes feitas com 
o passado?

– Sim, mas acho que fui fa-
zendo sempre esse trabalho. 
Hoje já não penso tanto no pro-
blema, penso, sim, na solução. 
Durmo, depois penso e tomo 
decisões. Dantes, era muito mais 
impulsiva. 

– Neste processo de amadu-
recimento é também necessário 
lidar com a mudança do corpo 
e da imagem. No ano passado 
protagonizou a campanha de 
roupa interior feminina do 
Gio Rodrigues. É bom ter 
essa liberdade para assumir a 
beleza e sensualidade sem ter 
um limite de idade?

– O Gio lançou-me o desafio 
e achei que já não tinha idade 
para isso. Na sessão fotográfica, 
comecei a sentir alguma ver-
gonha, mas depois pensei que 
não tinha de ter preconceitos. 
O corpo magro e esquelético 
já não é tendência. As pessoas 
têm é de se sentir bem consigo 
mesmas. Sinto-me bem com o 
meu corpo, eu e ele temos uma 
história bonita. Tenho dois fi-
lhos, gosto de comer e de estar 
à mesa com amigos. Aproveito 
todos os momentos para ser feliz, 
porque isto pode acabar de um 
dia para o outro. Mas também 
cuido do meu corpo com os meus 
programas detox. Agora, não vivo 
obcecada com o corpo.

– O Rodrigo tem 15 anos, 
está em plena adolescência, e o 
Francisco tem oito. Como é que 

“Os papéis que  
tenho feito têm-me 
ajudado a exorcizar 
muitas coisas que  
tenho cá dentro.”



“Amar Demais” e “Bem me 
Quer”, na TVI. Na música, 
acaba de lançar o tema 
“Química”, uma parceria 
com Cuca Roseta e Cøde.

tem sido dividir-se entre fases e 
solicitações tão distintas?

– Os filhos não vêm com livro 
de instruções e há momentos 
que são mais difíceis. Educar é 
sempre desafiante. Tento ser a 
melhor mãe que posso e consi-
go, mas sei que também falho. 
É muito difícil crescer numa 
sociedade como a nossa. Os 
nossos filhos têm acesso a muita 
informação e sinto que crescem 
muito mais depressa. Tenho uma 
relação excelente com o Rodrigo, 
que me conta tudo o que vive, 
acompanho o Instagram dele e 
conversamos muito. Não vale a 
pena proibi-lo de nada, alerto-o 

e esclareço-o. Não quero que o 
meu filho tenha medo de me 
contar seja o que for. Quero que 
ele tenha essa abertura comigo. 
O meu filho é muito maduro, é 
um rapaz muito feliz. Como mãe, 
sei que tenho de o deixar voar. 

– Há muito tempo que não 
assume nenhum namorado. 
Não está apaixonada?

– Não estou apaixonada. 
Magoaram-me e tenho isso ainda 
muito presente. Tornei-me mais 
exigente em relação a quem quero 
ter ao meu lado. Além disso, estou 
focada nos meus filhos e no meu 
trabalho. Quando estamos sozi-
nhos, acabamos por nos habituar, 
e com o passar do tempo torna-se 
mais difícil abdicar desse espaço 
que agora é só nosso, ganhamos 
certas manias e vícios. Gostava 
de me apaixonar, mas não mando 
no meu coração. E há vários tipos 
de amor. Tenho o amor da minha 
família e dos meus amigos. Não 
me falta amor.
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“Educar é sempre 
desafiante. Tento ser  

a melhor mãe que posso 
e consigo, mas sei  

que também falho.” 


