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alma- naque

VEJO BEM... ❶  Gosto de fazer caretas, habilidade de 
criança que ainda não perdi e que me faz sorrir. ❷ Por 
falar em sorrir, o que mais gosto de ver ao espelho é 
mesmo a minha felicidade. Podemos acordar com ca-
belo despenteado e olheiras, mas o que importa é acor-
darmos felizes. ❸ Gosto de não ter muito tempo para 
ficar ao espelho, pois significa que tenho o dia preen-
chido. Adoro ter 1001 coisas para fazer. O meu traba-
lho contribui muito para a minha felicidade. ❹ Um dos 
sítios onde uso mais o espelho é no ginásio para ter a 
certeza que estou a fazer os exercícios com as costas 
direitas. ❺ Estou a aprender a gostar de ver as primei-
ras rugas e os primeiros cabelos brancos. Durante mui-
to tempo fazia-me confusão envelhecer, hoje acho es-
petacular. ❻ Gosto de quartos com espelho. Com pou-
ca luz e pouca roupa. E é melhor ficarmos por aqui... 
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João Paulo Sousa, que foi fotografado 
nas instalações da agência Glam, em 
Lisboa, apresenta diariamente, entre 
as 15 e as 19 horas, um programa na 
rádio Cidade FM.

VEJO MAL... ❶ Não gosto de me pentear. Dá trabalho a 
fazer e a desfazer. ❷ Não gosto de fazer a barba. Acabei de 
gravar uma série onde tive de fazer a barba com lâmina to-
dos os dias durante dois meses. ❸ Não gosto de ir na rua, 
passar num espelho, ver-me e depois ficar a pensar: estou 
despenteado. Ou: esta camisola não me fica assim tão bem 
como parecia hoje de manhã. ❹ Não gosto de pessoas que 
usam o espelho do ginásio para conferir se os abdominais 
ainda lá estão, quando eu estou a tentar fazer os meus 
exercícios de forma correta. ❺ Não gosto de perder muito 
tempo a olhar para o espelho. Bem sei que no meu traba-
lho a imagem é importante, mas não se trabalha conteú-
do ao espelho. ❻ Não gosto de me lembrar que quando era 
mais novo ensaiava conversas com miúdas ao espelho.  
Não é bem “não gostar” é mais “tenho vergonha de me 
lembrar”. Mas acho que todos passamos por isso.
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