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Nig NTREVISTA 

1 
Pilar tem 

oito anos e, 

tal como a 
mãe, adora 
mar, praia e 
piscina. Mãe 

e filha têm 
uma vasta 
coleção de 
roupa para 
usar nesta 

altura 
e nunca 

descuram / • 

a proteção 
solar 

• 

• 
"> • 

. • • 
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DIANA CHAVES  A ATRIZ E APRESENTADORA ADORA 
PRAIA, MAS A PANDEMIA TROCOU-LHE AS VOLTAS 

"Ainda não temos 
férias programadas" 

rYV 

É de biquíni que os banhos de sol lhe sabem melhor, mas sem 
dispensar os necessários cuidados com a pele. Com a dela, a 

da filha, Pilar, de oito anos, e a do companheiro, César Peixoto. 
O

verão está à porta e é inevitável não 
pensar na praia. Este ano, porém, as 
coisas serão diferentes. Como está a 

pensar fazer em relação às idas à praia? 
Ainda não fomos à praia. Vamos esperar mais 

um pouco para ver como as coisas evoluem. 
Ainda não decidimos.... Mas, se formos, acho 
que temos que escolher praias mais recatadas. 

Habitualmente, que cuidados tem consigo 
e com a sua família na época balnear? 

Nós adoramos praia! Mas temos muitos cuida-
dos no que toca à pele, usando sempre protetores 
solares. Somos todos de pele clara e temos que ter 
atenção a isso. Na Pilar, uso o protetor da La Roche 
Posay para crianças, que tem proteção máxima e 
é à prova de água. Pode colocar-se dentro de água 
e podemos repõ-lo mesmo com a pele molhada. 
Para mim, uso da mesma marca, apropriado à 
minha pele e com fator elevado de proteção. 

Qual é a rotina que pratica no que diz res-
peito aos protetores solares? 

Uso sempre protetor solar, durante todo o ano. 
Mesmo no inverno, depois do creme hidratante, 
coloco o protetor solar da La Roche Posay. No 
verão, redobro esse cuidado. Essencialmente, 
nunca saio de casa sem protetor solar no rosto. 

Foi tia de gémeos há pouco tempo. Como 
irmã mais velha, que conselhos dá à sua irmã 
para o tratamento da pele dos seus sobrinhos 
bebés? 

Dou os que me deram a mim quando a Pilar 
era bebé. Proteger muito bem a pele e usar os  

produtos indicados para cada um. A Pilar, por 
exemplo, tinha pele atópica, o que exigiu encon-
trar os produtos certos para que ela pudesse estar 
protegida e confortável. Em relação ao sol, é 
preciso usar proteção máxima nos bebés e repor 
o protetor várias vezes. E nunca estar ao sol nas 
horas de mais calor. 

Este ano, até os modelitos estão a ser pre-
teridos por outros acessórios, como as másca-
ras. Na praia, gosta mais de usar biquíni ou 
fato de banho? E na piscina? 

Adoro tudo! Sou de biquínis, de fatos de ba-
nho e de acessórios de praia. Tenho uma coleção 
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Li 

Diana Chaves 
assume que, 
este ano, ela 

e o marido, 
César Peixoto, 

ainda não 
puseram um 
pé na praia. 
Mas a atriz 

está ansiosa 
por fazê-lo, 

com a família 
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de praia enorme! Tento adequar ao momento. 
Quando vou à praia e quero bronzear-me mais, 
opto pelo biquíni. Mas há fatos de banho tão gi-
ros que se tornam irresistíveis! Porém, se tiver 
que escolher, elejo o biquíni, pois já usei fatos de 
banho durante muitos anos, quando nadava. 

Vê-se a combinar a máscara com o padrão 
do fato de banho? 

Claro que sim! Vejo-me, perfeitamente, a com-
binar o meu biquíni com o da Pilar e, ainda, com 
os calções do César! (Risos.) 

Como está a pensar programar as suas féri-
as? Praia ou campo com piscina? 

Ainda não temos férias programadas. Sem 
dúvida que vamos optar por explorar o nosso  

belo país, que tem zonas incríveis, como o Douro, 
por exemplo. Há sítios que são mais resguarda-
dos, que têm poucas pessoas, e acho que vamos 
optar por esse registo. 

Tem feito alguns vídeos com a sua filha, 
Pilar, para a rede social do momento, o Tik 
Tok. Rendeu-se à tendência ou é uma mãe 
muito coo!? 

Sou uma mãe descontraída, mas atenta. A Pi-
lar já brinca com o Tik Tok há alguns anos porque 
tem primos mais velhos que já usavam. Vou 
controlando, claro, mas sou descontraída. 

Estar em casa convida a fazer vídeos e a 
"consumir" mais redes sociais. Como tem 
gerido isso? 

Seria impossível ela passar o dia agarrada a 
redes sociais e afins. Não iria permitir. Ela é uma 
miúda muito ativa, que está constantemente a 
brincar, a correr, a andar de bicicleta, a nadar... 
Portanto, se há um bocadinho do dia dela em 
que está em frente ao telemóvel a dançar, não 
há problema. Não me chateia nada, porque é 
uma fração mínima do dia dela. Não me deixo 
consumir pelas redes sociais e, quem me conhe-
ce, sabe disso. Gosto de as usar como ferramenta 
de trabalho, tal como gosto de partilhar alguns 
momentos felizes em família. Mas sou, habitual-
mente, desligada. Passo horas sem saber do te-
lemóvel! (Risos.) 

Para quando o regresso ao trabalho? 
Ainda não sei, mas irão surgir novidades a 

seu tempo. Agora, mais do que nunca, com 
muitos cuidados e, por isso, poderá demorar 
mais algum tempo. Mas vão acontecer! o 

"Vejo-me, perfeitamente, a combinar o meu biquíni 
com o da Pilar e, ainda, com os calções do César" 
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24 ENTREVISTA 

Diana Chaves 

A atriz e apresentadora 
adora praia e estar de 

biquíni ao sol, sem 
dispensar os devidos 
cuidados com a pele. 

Porém, este ano, 
a pandemia 

trocou-lhe as voltas 
e Diana ainda não 

programou as férias 
com a família 
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