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& É JÁ uv Dos Rosros MAts nssíouos e vrnrÁlcos on TV.
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TnÊs nruos PnRR CÁ, É vÊ-Tq DAR ASAS A PAIXAO POB REPRESENTAF EM

DIvERSAS sÉntrs nn RTP Drrurno E FoRA DAS pERSoNAGENS, Isnet ARFEBATA

oLHARES coM AS suAS FoRMAS ESCULIURATS, ouE ttÁ wutro A FLEVAN/

A0 PATAMAR DAS MULHERES MAts coBIÇADAS D0 nANoRAMA nnrÍsrrco NACIoNAL,

Dunnrurr A ENTREVIsTA, DESCoBRIMos ouE stMpATtA

E BoM sËNSo sÃo RrRrsulos A0 wÍvn nRs suAS cuRVAS,
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Corpo de Mulher - 0 que uem primeiro
na sua rida: a reprcsentaçá0, a apresen-
tação ou a moda?
lsabel Figueira - Não consigo escolher apenas

uma porque gosto muito de todas e são com-

pletemente diferentes. Na moda trabalha-se

a parte física, como apresentadora e actriz
recorro muito mais à par-te intelectual; quando

apresento faço-me vaìer muito do improviso,

da comunicação com o público. A representaq

tenho que interpretar um papel. Como vou

fazer 3I anos, talvez a minha vìda de modelo

esteja cada vez mais a ser posta de pane. Tenho

conscienr'ia que a apresentâqâu e a represen-

tação são duas profissóes de maior futuro.
Continuo, no entanto, a concilÌar as três de
lorma harmoniosa.

tM - Gomo está a ser a experiência
na sórie "Maternidade", em exibição
nr RïP, onde desempenha o papel

"da enÍenneira "laura Brito"?
lF - Como adoro representar não podia estar

mais feliz. Vou gravar os 26 episódios da segun-

da temporada. A primeira correu muito bem e

a RTP encomendou mais duas e nesta o elenco

é praticamente novo, o que dá a oportunidade
de contracenar com novos actores.

A experiência está a ser maravilhosa, até porque

dâ-me a oportunidade de pôr em prática todas

as técnicas que fuì aprendendo ao longo do ano

nos workshops que fiz. Esta série em pafticular
vai ser um desafio para rodos porque vai ser

gravada com câmaras de cinema, o que implica

uma marcaçâo mais exigente.

0ltll - A representação sempre foi uma
ambição oü aconteeeu por acaso?
lI - Sempre gostei da representação, até por-

que em 2002 participei no filme "Sorte Nula" e

foi uma experiência que me agradou muito. Na

altura, porém, estava bastante focada na minha

carreira de manequim, fazia campanhas de
publicidade atrás de campanhas, apresenta\,"

o TOP* e algumas galas na RTP Não tinha

tempo para pensar nisso. Como a patno iâ

existia, desde há uns três anos para cá come-

cei a desenvolvêia em diversos workhops. O

grande culpado por rudo o que se seguiu

acabou por ser um que fiz na Plural, que me

despertou completamente o "bichinho" para a

representação e me ajudou muito em termos

dc valorizaçào pessoaJ,
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*M - tn que sentido?
It - Posso dizer que a representação mudou muito
a minha forma de esar ne vida. Aliás, estudar um
papel não é fácil. Os norkshops não servem só para

trabalhar, também são muiro bons para desenvolver-
mos apridòes pes\oei. e porencÌar coisas que remoq
dentro de nós, Descobri também que aprendemos
muito com as nossas personagens, Muitas deÌa-c

dão-nos Ìiçôes que. pror.arelmente, enquanto Isabel
Figueira, nunca aprendena.

CM - 0uais as que mais a influenciaram?
It - Creio que nós. seres huntanos, vamos modifi-
cando a nossa a forma de estar na vida ao longo dos
anos. O facto de ser siclo ntãe. por exemplo, mudou-
me imenso porque fèz-nte sentir que nâo estava
sozinha e que tenho sempre um ser que depende
de mim para tuclo. Ìs.co. claro, transformou-me
bastante,

A representação dá-nos a oponunidade de aprender
um conjunto de tecnicas e recursos interessantes
que de alguma lorna iambém nos ajudam no dia-
a-dia. Aprendo con as ntinhas personagens, com os

meus professores e de isso rzi modificando a minha
personalidade de alguma forma,

Sei que se vier a fuer mais s orkshops virei a apren-

der ainda mais con.i ouim-s Ìlessoas. É a lei da vida.
Acho que tu'enos todos num palco e aprendemos
todos uns con os orÌiios. Tudc-r isto sem nuncâ
modificar a minha bese. que me foi dada pelos

meus pals.

ËM - À família tem um papel importante na
sua uida...
lÍ - Tenho un berco Ce ouro e tive uma educação

fantástica. -\gradecrr-ìhes luito por isso. Ainda hoje
continuo a aprenier:tuito com eÌes - sem os meus

pais não era naih Por erempio. hoje em dia com-
preendo nuito n:ars ; rinha mãe por também ser

mãe, por ter ouiie erlerência de vida. Representar

ajuda-nie neste .r.oeaÌ!.

SM - 0uem ó a lsabel Figueira, a mulhen por
detnás da figura pública?

lF - Iluito se dz e :tl:to se escreve sobre mim.
Muitas lezes so:tos :tli interprendos, o que trans-

mite uma ideia e:r"ü sobre a nossa pessoa. Quandc
laço a \oha a Plnq: aconrece com frequência
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dizerem-me na Isabel é completamente dife-

rente do que se vê nas revistas, é tão simpática,

tão simpÌes,. E eu sou assim, humilde perante

a vida. Gosto de viver, nunca desisto de ser

feliz, adoro ser mâe. No fundo, sou como

todas as outres pessoas. Também já passei por

momentos difíceis. E aprendi com eles. Passei

por desgostos de amor; trve alegrias, medos,

problemas de saúde. Só que por vezes isso é

avaÌiado com um grau tão grande que distorce

compìetamente a imagem que as pessoas têm

de nós. Quem me conhece sabe que sou uma

pessoa sensível, que costumava ligar muito aos

que os outros diziam.

8M-0quemudou?
It - Nos dias de hoje já me valorizo tão mais que

só dou valor às pessoas que gostam de mim.

Tenho também muito orgulho em mim própria,

na profissionaÌ que sou. Nunca fui apontada

por mau profissionalismo, por isso é que tenho

no!'e anos de casa da RTP, que mantenho os

meus clientes de campanhas e tenho óptimas

relaçôes com os meus colegas de trabalho -
como é o caso do Francisco Mendes, um dos

meus grandes amigos.

0M - Há noue anos que apresenta com

ele o ïop+" 0 que é que ainda a motiua

n0 programa?
It - A música, sem dúvida alguma, os nossos

aftistas - que todos os anos produzem boa

música e não têm nenhum programa na televi-

são portuguesa (a não ser a MTV) onde possam

apfesentar os seus trabalhos, Fazer o programa

com um amigo e com uma equipa fantástica

que trabalha afincadamente para que o pro-

grama corra bem também me motiva muito.

Acima de tudo, não me canso porque amo

aquilo que faço. Faria mais 20 anos de Top-l se

fosse preciso.

SlUl - A exposição mediática exige alguns

cuidaÍlos especiais com a imagem, Ouais

são os da lsahel?
It - Vou ser sincera: tenho muita sorte com a

genética. Tenho alguns cuidados com a alimen-

tação, por exemplo, mas sou uma pessoa que

come de tudo e que gosta de comer - é um dos

maiores prazeres da minha vidal Não faço exer-

cício físico como fazia antigamente, mas tento

sempre compensar Se num dra abuso mais no

outro equilibro como mais peire e salada, Na

clínica do Dr Ìbérico Nogueira tenho por hábito

fzer uns tratamentos que são óptimos.

SRd - 0uais, êm concrcto?
It - Faço mesoterapia ume vez por semana;

radiofrequência para combater a flacidez; um

ou outfo tratamento de rosto. Recorro mais aos

tratamentos de corpo porque sou muito pregui-

çosa para fazer exercício físico e os tratamentos

do Dr Ibérico ajudam-me bas-

tante neste aspecto.

Normalmente, vou uma ou duas vezes por

semane. Até preferia ir todos os dias, mas

tenho uns horários sempre muiftt preenchidos.

Porém, sempre que tenho um tempinho para

cuidar de mim vou lá e aproveito para relaxar,

p ra estaf comigo e acima de tudo para estar

ali em família. O Dr Ibérico tem umâ particu-

laridade enquanto cirurgião: não é sri médico.

Conhe(o-o hâ muito. ano\ e e umâ pessoa que

se preocupa com as pacientes e que admiro

muiro. Go:to. por errmplo. que a equipa seja a

mesma desde há anos. Há uma estabilidade de

equipa que considero muito importante e que

nos dá segurança,
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CNUI - ,!á íer alguma cirurgia estética?
It - Fiz uma ao peito, de aumento, depois .

ter sido mãe. Aranentei seis meses. tentei faz:

alguns tratamentos de refirmação clurante t::
anos, que náo resultaram, e aos 30 anos não r

sentia muito confonár'el com o peito que tinÌ
O Dr ìberito jr n'e ii rl I ditn inrgprz. 1s7s, p

fzer a cirurgia, mas eta âlco qLle tente\ra semf
evitar: Foi uma clecisào ponderada e que não

assim do dia para a norte. Estou lè|císsima cr

o resultado.

CílS - I que pensã sshre este tips dB

spEão?

It - Se é para as pessoas se sentirem bem, ac

que podem fzer tucLo o que cluiserem, desde c.
não exagerem, Considero importante lnantei
equilíbrio. Há corsas que. de fâcro, são demasiaL

e não ficam bem. Actualmente já há próteses c,

forma em pêra que dexam o peito muíto natu:,

Ao final de três meses não se sente que é uma p

tcic. E (ngrd(ado rl'zcr i.lo Ììorque. )rnccremc:

era contra mexer no meu peito, sempre o t_

bonito. Quando o deixei de ter. senti necessidz.

cle recorrer à cirurgia estéticâ, Ao rnício, fez-

um pouco de confusão, porque trata-se de a--

que não ere meu, mas a verdade é que já passar--

quase seis meses e hoje não sinto que tenho u:
prritese. Sinto-me bem e acho que isso é o n-:,

importante, a auto-estjnla.

&ïV! - {} que é par.a si uÍna rnulhsr bsnita?
lJ - E uma pessoa natural. Não há beleza

ritll quc -upcre aqucla tom qrre ricmo.
mundo, Agora sou suspeita, dado que

uma cirurgia estética, sei disso, mas til
mcsmil que a lazer porque oàil 69 ,.
bem, Sou, no entanto, muito contra tud

uuc se pos\a lazer aO rusto, a nâo ser a: .

caras de beleza e, por exemplo, um tratame:

que faço na cÌínica do Dr lbérico, uma hidrate. .

interna i basc de |eqLrsllJi agulhâs. Quâse L,

Uma cçJìecrc d( me:Ote'Apiíì.

Acho que nós mulheres tambénì não gostamo:

n05 o'r'arnrus an e:pelhr r e dc st'nïir que sot
uma bonecas de porceÌana. E os homens prefei.'
as muÌheres naturais.

&fa'l - 0ue mensagem gsstaris de deixan à:

leitoras da [orpo de Mulher?
lF - Acho que vir-emos todas numa ditadur:,

beÌeza. Há um livro muito giro que li, col
mesmo título, que reifata um pouco a fornla cr:
as pessoas olham para as revistas de moda, c.
aspÌram ser como as modelos que vêem Ìá cÌe :

e que cujas fotos são tratadas com photoshop .

lelz muitas muÌheres a escluecerem o Que ::
mente é bonito. Nenhuma mulher é uma "bar -

todas temos nós temos defeitos, celulite (ma;.

menos visír'el), borbulhas, rugas de expret-

Ninguém é perfeito. Acima cle tudo, temos
gostar muito de nós.
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0s tratamentos
de lsabel

t'i' 'ii'r .',r,
Técnìca de múltiplas injecções atnavés das quais são introduzidas

pequenas quantidades de uma substância polivitaminada que revitaliza
e hidrata profundamente a pele. Na medicina estética a Mesotenapia
actua biologicamente de modo global nas causôs e consequências do

envelhecimento cutâneo, tais como a falta de luminosidade n0 rosto,
a desidrataçã0, o relaxamento cutâneo, a perda de densrdade, de

tonicidade e de flexibilidade.

Na Clínica lbédco Nogeur.ia, para além da mesoterapia anti-enve-
lhecimento tMesoliftl, lsabel Figueira faz lambém mesoterapia de

c0rp0, na qual são utilizadas substâncias que auxiliam a reduqão
da celulite e da gordura localizada.

Através de uma massagem a vácuo, este lratamento
ajuda a desenvolven harmonia no tecido conjuntivo da pele

e activa a circulaqão sanguínea e linfátlca, favorecendo a

eIminaqão dos resíduos metabólicos responsáveis pelo

apanecimento da celulite e da aparência "casca de laran-
ja". Além de indolor, a Endermologia ILPG) provoca uma

sensação de bem-estar e relaxamento. 0 tratamenlo é

pensonalizado, adaptado à sensibilldade da pele de cada
paciente e nunca deve sen doloroso.

,,'r',1 ìii'tiir,l.'i i lri
Um procedimento não cirúrgico que ajuda a com-

bater os principais sinais de envelhecimento da pele,

nomeadamente flacidez. Através do aquecimento

subcutâneo dos tecidos [que não é sentido a um

nível supenficial), a radiofnequência actua sobre as

camadas primordiais cutâneas, desencadeando um

efeilo de retracção que alisa e preenche a pele

instantaneamente.

rl lll'l\!riil
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Consiste na realização de um estudo rigoroso
do paciente através da avaliaqão do comporta-
mento nutricional, da avaliaqão ântrop0métrica
[percentagem massa gorda, de água, de massa

muscular, entne outrasJ e realizaqão de análises

de rotina. 0 objectivo é elaborar um ou mais
planos alimentares equilibrados e adaptados ao

dia a dia de cada paciente, tendo sempre em

consideração factores como a idade, 0 sexo, 0
estilo de vida e os gostos pessoais. É também
feila uma monitorização mensal do paciente,

com vista à obtenção de um emagrecimento
consistente e duradouro.

, ji i I ì'i.ii:,,:;,i jiililillt;ìii
Pnocedimento que utiliza cargas eléclri-

cas [correntes] de baixa intensidade tratar
flacidez dos tecidos, pr0mover tonificação
muscular e realizar drenagem linfática. A esti-
mulação provoca contracção muscular, o que

6umenta a cinculação sanguínea, melhora a
oxigenação celular e elimina toxinas.
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