
RITA ANDRADE 
fala do sucesso 

da sua nova vida 
profissional, como 

nutricionista 

A antiga repórter  
do “Fama Show”,  

de 36 anos, é mãe de 
Gustavo, de 8 anos  

“Sei que 
estou no sítio 

certo por 
ter todos os 
dias motivos 
para acordar 
e adormecer 

feliz„ 

Rita Andrade licenciou-se em 
Nutrição quando ainda trabalhava 
na SIC. A empresa MindEat, que 
trabalha o conceito de “nutrição 

de alta precisão”, é a concretização 
de um sonho da antiga repórter 

H
á um ano, Rita An-
drade abriu as por-
tas da MindEat, 
uma clínica de nu-
trição, onde a anti-

ga apresentadora da SIC aplica 
o conhecimento que adquiriu 
no curso de Ciências da Nu-
trição. É a concretização de 
um sonho antigo, para o qual 
Rita trabalhou durante vários 
anos, ainda quando pertencia 
à equipa do “Fama Show”. 

Hoje, admite ser feliz a aju-
dar quem a procura, sempre 
com o apoio incondicional 
do marido, Nuno Ramos, e 
do filho, Gustavo, de 8 anos. 
Lux – A Rita é o exemplo de que 
vale a pena acreditar e seguir os 
nossos sonhos? 
Rita Andrade – Uma vida não existe 
sem sonhos, mas não basta acre-
ditar que se vão tornar realidade 
“um dia”… É fundamental o tra-
balho, a dedicação e muita de-

terminação. Vale sempre a pena 
correr atrás dos sonhos!
Lux – Qual é o balanço que faz da 
experiência na área da nutrição?
R.A. – O balanço é muito positivo. 
A MindEat fez um ano de vida 
com muitas histórias bonitas e 
está de boa saúde.
Lux – Hoje sente-se mais reali-
zada profissionalmente do que 
há uns anos?
R.A. – Sempre me senti realizada 
profissionalmente, porque nunca 

baixei os braços e me acomodei 
com nenhuma das duas profis-
sões da minha vida – a passada 
e a atual. Como apresentadora 
de televisão, conseguia sempre 
reinventar conteúdos ou encon-
trar formas de manter a moti-
vação e satisfação no trabalho. 
Hoje, trabalho na área que me 
apaixona há muitos anos e sei 
que estou no sítio certo por ter 
todos os dias motivos para acor-
dar e adormecer feliz.

Rita Andrade, de 36 anos, 
está totalmente focada 

no seu projeto profissional, 
mas não descarta a hipótese 
de voltar a ser mãe, ao lado 

do marido, Nuno Ramos 

“Todos os 
dias levo 
o Gustavo 
à escola 

de manhã. 
Há mais 

estabilidade 
nos horários„

Lux – Foi estranho, no início, ou-
vir as pessoas a chamarem-lhe 
“Doutora Rita”?
R.A. – Não, porque foi muito gra-
dual a minha mudança de vida 
profissional. Quando terminei 
a licenciatura em Ciências da 
Nutrição, continuei a trabalhar 
na SIC, enquanto dava passos 
(tanto académicos como a nível 
clínico) como nutricionista. Foi 
muito natural todo o processo, 
que demorou vários anos.
Lux – Quais têm sido os maiores 
desafios?
R.A. – O maior desafio é gerir a 
agenda da clínica com a vida 
pessoal, como mãe do Gustavo. 
O primeiro ano de uma empresa 
é sempre muito intenso e a de-
dicação profissional ocupa mui-
tas horas do meu dia, mas com 
amor e boa gestão de tempo 
tudo se consegue!
Lux – É impossível não ficar liga-
da emocionalmente às pessoas 
que passam pelo consultório?
R.A. – Sim, impossível. Cada pa-
ciente faz uma equipa comigo, 
seja no objetivo da perda de 
peso, gestão da diabetes, co-
lesterol, ansiedade ou compulsão 
alimentar, prevenção ou interven-
ção nutricional após doença… 
Cada paciente é especial, úni-
co e marcante emocionalmente.
Lux – Para a gestão da vida fa-
miliar a mudança profissional foi 
uma mais-valia?
R.A. – Acredito que sempre con-
segui fazer uma boa gestão do 
tempo e o Gustavo sempre foi 
a minha prioridade, mas claro 
que ter uma agenda definida 
ajuda bastante no planeamen-
to da vida familiar.
Lux – O seu filho ganhou com 
isso? Tem mais tempo para ele, 
por exemplo, para estar com 
ele quando regressa da escola?
R.A. – Sim, ganhou. Todos os dias 
o levo à escola de manhã e quan-
do o vou buscar, se tenho con-
sultas até tarde, ele fica a fazer 
os TPC com a avó. Há mais esta-
bilidade nos horários, mas mes-



mo no “Fama Show” conseguia 
passar muito tempo com ele. É 
mesmo uma questão de gestão 
do tempo.
Lux – Deixa o trabalho no consul-
tório ou é impossível?
R.A. – Há dias em que consigo, 
outros não. Por vezes, para jan-
tar em família, trabalho em casa 
à noite, mas tento deixar o traba-
lho na clínica. A nível emocional 
já é outra conversa. [risos] É algo 
que sei que deveria acontecer, 
mas não é fácil ‘desligar’.
Lux – Como descreve o apoio 
do seu marido nesta fase de in-
vestimento pessoal para a Rita?
R.A. – O meu marido é o melhor 
do mundo. Apoia-me, é o meu 
porto de abrigo e tem o dom de 
me confortar, por vezes, apenas 
com um olhar ou um sorriso. So-
mos muito cúmplices.
Lux – O facto de terem dado uma 
segunda oportunidade ao vosso 
amor reforçou a vossa relação?
R.A. – Sim. Não recomendo a ne-

nhum casal passar por uma sepa-
ração, mas, na verdade, ficámos 
muito mais fortes e serenos na 
nossa relação.
Lux – Gostava de voltar a ser mãe, 
de dar um irmão ao Gustavo?
R.A. – Neste momento não está 
nos meus planos, mas um dia 
pode acontecer. O Gustavo já 
tem uma irmã, a Catarina, de 18 
anos, [fruto de uma relação ante-
rior do marido de Rita], e agora 
uma mana pequenina de 1 ano, 
a MindEat, que dá muito traba-
lho! [risos] 
Lux – Como é que ele está? Mais 
parecido com quem?
R.A. – O Gustavo é uma criança 
muito feliz. É meigo, com um 
sentido de humor delicioso e 
bom aluno. Sempre foi muito 
parecido com o pai, mas tem 
algumas características na per-
sonalidade que são minhas. 
É uma boa mistura de nós os 
dois! [risos] 
Lux – Ficaram amizades verda-

deiras do tempo em que fez te-
levisão?
R.A. – Ficaram boas amizades, 
muito carinho pelas equipas com 
as quais trabalhei e memórias 
inesquecíveis.
Lux – Desses tempos, de que 
sente saudades?
R.A. – Das pessoas, das gargalha-
das partilhadas nos bastidores, da 
adrenalina dos diretos e do sen-
timento de entreajuda que exis-
te na SIC e que contraria a ideia 
generalizada de individualismo 
e egos em televisão.
Lux – Juntar a experiência em 
televisão com o conhecimento 
da área da nutrição pode resul-
tar num projeto futuro, ou está 
fora de questão voltar a fazer 
televisão?
R.A. – Estou e sempre estarei dis-
ponível para divulgar bons hábi-
tos alimentares e a nutrição em 
televisão. n

“O Gustavo é uma criança muito feliz. É meigo,  
com um sentido de humor delicioso e bom aluno„

Depois de quatro anos afastados, 
Rita Andrade e o marido, Nuno Ramos, 

reconciliaram-se em 2015 e vivem felizes 
desde então, com o filho de ambos, 

Gustavo, de 8 anos 

“O meu marido é o 
melhor do mundo. 
Apoia-me, é o meu 
porto de abrigo„
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