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RICARDO CARRIÇO
!~!O envelhecimento é uma questão que o preocupa?

O meu bem-estar físico e psíquico é algo, sim, que me preocupa. Considero mesmo que é o que faz com que eu avance na minha idade bem 
comigo próprio e que, ao olhar para o espelho de manhã, goste de ver quem lá aparece e lhe deseje sempre um excelente dia!
!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que nunca podem faltar no seu dia a dia? 

Creio que não tenho uma rotina fixa, acho sempre que o que faço é o que todas as pessoas fazem. Define-se por tomar um 
bom banho, usar um bom creme hidratante e, claro, ter um excelente pequeno-almoço para ter energia suficiente 
para toda a manhã. Se formos falar em produtos, a linha da Shiseido para homem é excelente e é a que uso.
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesmo, através de 

tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes espaços?
Não, não tenho por hábito frequentar spas. Não quer dizer que não goste, mas prefiro fazer tratamen-
tos mais objetivos na Dermage Clínica, por exemplo. Hoje em dia, já há imensos tratamentos bastante 
eficazes e seguros que retardam o envelhecimento. Mais do que um bom local ou uma boa gama de 
produtos, acredito e defendo que se não existir uma boa alimentação, a prática regular de desporto e 
o consumo frequente de água, todos os tratamentos que fizermos serão demorados e pouco eficazes.
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

Para mim, criar rotinas na prática do exercício físico, mesmo quando achamos que não temos tempo, 
é fundamental. A eletroestimulação, por exemplo, além de ser um bom complemento para quem!pratica 
desporto regularmente, é também uma alternativa para quem não tem tempo para treinos mais demora-
dos. Eu experimentei, adaptei-me perfeitamente e, hoje em dia, já não prescindo.!
!~!Defina qualidade de vida…

Fazer o que eu quiser, com saúde!!

CAROLINA PATROCÍNIO
!~!O envelhecimento é uma questão que a preocupa?

Não. O envelhecimento deve ser encarado de forma natural. Há que saber prevenir alguns problemas e investir muito na nossa saúde, mobili-
dade e bem-estar. Na minha família tenho ótimos exemplos de como envelhecer com muita qualidade de vida e serenidade.!

!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que nunca podem faltar no seu dia a dia? 
Não vivo sem as massagens drenantes e modeladoras que faço semanalmente, em casa, assim como outros trata-

mentos de beleza.
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesma, através de 

tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes espaços?
Infelizmente, o tempo é escasso para poder usufruir de um spa sem estar em contrarrelógio. Com uns 

horários profissionais exigentes e três filhas ainda muito pequenas, são raras as vezes que me dou a esse 
luxo. Guardo esse tempo para quando estou fora de Lisboa, ao fim de semana, e sempre que estou de 
férias não dispenso uma ida ao spa. 
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

Treinar em conjunto com as minhas irmãs ou empreender qualquer outra atividade lúdica que faça com 
o meu marido, como o wakeboard, esqui na neve, padel, etc.
!~!Defina qualidade de vida…

Qualidade de vida é não ter problemas ou preocupações de saúde e passar o tempo junto da minha família.
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SÓNIA ARAÚJO
!~!O envelhecimento é uma questão que a preocupa?

A parte que me preocupa mais no envelhecimento é a possibilidade de perder algumas facul-
dades físicas e mentais e as inevitabilidades da idade. Quanto ao intelecto, tento exerci-
tar-me diariamente na minha atividade profissional. No que toca ao físico, ainda me sinto 
com bastante energia e pratico exercício com regularidade. Nós, mulheres, no que toca à 
flacidez, temos de lutar bastante contra a lei da gravidade, mas para isso também conta-
mos com a ajuda da tecnologia. Tudo o que nos fizer bem e for bem feito, é bem-vindo!
!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que 

nunca podem faltar no seu dia a dia? 
Não dispenso alguns produtos de cuidados básicos, como um bom creme de rosto, um 
bom champô e um bom hidratante para o corpo. 
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesma, 

através de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes espaços?
Adoro spas. Sempre que posso dou uma fugida a um, principalmente para fazer massagens. 
Acumulo muita tensão muscular e as massagens deveriam ser uma constante.
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

O melhor programa de exercício é o que cada um conseguir encaixar no seu estilo de vida, consoante a sua disponibilidade, objetivos, facul-
dades, etc. Se só pode fazer caminhadas ou alguns exercícios em casa, muito bem. É melhor do que não fazer. No meu caso, com o ritmo de 
vida que tenho, e o passado em dança, nunca poderia ficar estagnada. Senti necessidade de recorrer a uma personal trainer, que desenhou 
um treino específico para mim e durante aqueles dois a três dias por semana, durante uma hora, sou muito focada. Só assim tenho vitalidade 
e forma física para aguentar da melhor forma três horas diárias de diretos.
!~!Defina qualidade de vida…

Para mim, qualidade de vida é saber que a minha família e os que me rodeiam estão bem, estão com saúde, seguros e felizes. Ter um trabalho 
que me realiza e poder desfrutar das coisas boas da vida. Um jantar de amigos, umas férias felizes. Viver tudo isso e aproveitar bem o tempo.

LOURENÇO ORTIGÃO
!~!O envelhecimento é uma questão que o preocupa?

Sim, cada vez mais! Acho que o nosso percurso de vida é sempre assim, quando somos adolescentes 
queremos crescer muito depressa e quando nos tornamos adultos queremos que o tempo passe 

devagar. Fiz 30 anos, preocupo-me comigo, e ainda por cima trabalho com a minha imagem e 
quero envelhecer o melhor possível.
!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que nunca 
podem faltar no seu dia a dia? 
A linha Novage Men da Oriflame é a que eu uso diariamente, com quatro passos simples. 
Primeiro limpo a pele com o esfoliante, depois aplico o gel de olhos, de seguida o sérum e por 
fim a loção facial antienvelhecimento.
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesmo, 

através de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes espaços?
Depende. Gosto de relaxar e de visitar um bom spa mas sou bastante exigente e, para ser 

sincero, muitas vezes prefiro passar essa hora a cuidar do meu corpo no ginásio ou a correr.
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

Um bom programa de exercício é basicamente sentirmo-nos bem connosco seja a jogar golfe, 
praticar padel, treinar no ginásio, correr ou mesmo fazer uma boa caminhada...
!~!Defina qualidade de vida…

Ter paz, bons amigos à nossa volta, uma cama confortável, um trabalho de que gostamos, dinheiro para as 
nossas necessidades e, acima de tudo, muita saúde!
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ASTRID WERDNIG
!~!O envelhecimento é uma questão que a preocupa?

Não diria que me preocupa, mas claro que procuro que o tempo passe por mim, e eu por ele, de forma saudável e feliz.
!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que nunca podem faltar no  

seu dia a dia? 
A minha rotina de cuidados diários integra uma boa hidratação, uma alimentação à base de alimentos 
variados – a evitar açúcar, trigo e sal – e exercício físico. No meu dia a dia não pode faltar muita 
água, um bom creme diário e um desmaquilhante de qualidade. Tenho utilizado produtos da marca 
Skinrie e tenho gostado bastante dos resultados.
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesma, 

através de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes 
espaços?
Não tenho por hábito frequentar estes espaços. Claro que já frequentei, e concordo  
plenamente com a filosofia de “tirarmos tempo para tratarmos de nós próprios”, mas habi-
tualmente prefiro optar por tempo em família, ao ar livre.!
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

Para mim, um bom programa de exercício físico é aquele que nos faz sentir bem, aquele que 
nos motiva e o que fazemos com gosto. Faço muitas caminhadas, ciclismo e não prescindo de ir 
ao meu ginásio de eleição – o Clube VII. No fundo, um bom programa é manter uma prática regu-
lar, recomendada por profissionais e que nos faça sentir melhor.
!~!Defina qualidade de vida…

Qualidade de vida é estar com a família e amigos, trabalhar naquilo de que mais gostamos e, sobretudo, 
aproveitar o tempo na sua totalidade.

ISAAC ALFAIATE
!~!O envelhecimento é uma questão que o preocupa?

Não me preocupa minimamente, é o processo natural de tudo. Mas, obviamente, tento cuidar do meu corpo o máximo possível para retardar 
o envelhecimento. Pratico muito desporto e tenho algum cuidado com a alimentação.

!~!Qual é a sua rotina de cuidados diários e quais os três produtos de eleição que nunca podem faltar  
no seu dia a dia? 

Tenho os cuidados que, em regra, consideraríamos básicos. Assim, aplico sempre um bom creme hidra-
tante no corpo e no rosto. Pessoalmente, gosto muito de usar a linha de homem da Clarins. Em jeito 

de resumo, não abdico de um bom esfoliante, um bom creme hidratante de corpo e de rosto.
!~!Os spas são considerados os locais, por excelência, para dedicar tempo a si mesmo, 
através de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar. Tem por hábito visitar estes 

espaços?
Não é meu hábito frequentar esses espaços, pois a falta de tempo não me permite! Mas, 
quando posso, gosto de ir fazer uma boa massagem de relaxamento.
!~!O que é para si um bom programa de exercício?

Gosto muito de treinar ao ar livre – aliás, qualquer programa que envolva exercício físico 
é sempre um bom programa! Seja no ginásio, seja noutro lugar, o importante é as pessoas 

manterem-se ativas. O exercício físico, aplicado às necessidades físicas de cada pessoa, 
só traz benefícios à vida de cada um.
!~!Defina qualidade de vida…

Qualidade de vida para mim é poder estar com as pessoas de quem gosto, trabalhar naquilo 
que mais gosto de fazer (representar) e ter tempo para fazer exercício físico, para ter saúde! Isto 

é, para mim, qualidade de vida! 


