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Dez talentos nacionais 
Distinguiram-se pelo seu profissionalismo e são reconhecidos não só em Portugal, 

mas em todo o Mundo. A VIP destaca, nesta edição especial, duas mãos cheias de sucesso 

CANTORA 

Aurea 
É natural de Santiago do Cacém e sempre sonhou ser atriz. 
AUREA, de 29 anos, frequentou o curso de Teatro na 
Universidade de Évora, mas não chegou a terminá-lo. 
A música sempre foi o seu sonho e em 2008 lançou o seu 
primeiro single Ok Ok, que foi incluído na série juvenil 
Morangos com Açúcar. Dois anos depois lança o primeiro 
álbum —Aurea, que rapidamente atingiu o primeiro lugar de 
vendas. No ano seguinte, recebeu o Globo de Ouro de Melhor 
Intérprete Individual. Ainda nesse ano, 2011, foi nomeada para 
os prémios MTV Europe Music Awards, na categoria Best 
Portuguese Act, e ganhou. Tal como no ano seguinte. 
Uma das suas canções mais conhecidas é Busy For Me. 

CHEF 

José Avillez 
Licenciado em Comunicação Empresarial, JOSE 

AVILIEZ, 36 anos, natural da Ericeira, é considerado 
um dos melhores chefs portugueses. Com  sete 

restaurantes, seis em Lisboa e um no Porto, tem- 
-se destacado pelo espírito empreendedor e 

vontade de ir sempre mais longe. O Belcanto, em 
Lisboa, foi distinguido com duas estrelas Michelin 
e considerado um dos melhores 100 restaurantes 

do Mundo pela revista The World's 50 Best 
Restaurants List. José Avillez aposta na cozinha 

portuguesa requintada. Recentemente, inaugurou 
o Bairro Avillez, um espaço diferente com vários 

conceitos de restauração. 



  Tiragem: 37022

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 53

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 27,70 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 66028986 11-09-2016

ESTILISTA 

Micaela 
Oliveira 

Queria ser economista e aos 13 anos teve a 
primeira experiência com a costura quando uma 

prima lhe pediu para bordar o seu vestido de noiva. 
MICAELA OUVEIRA acabou por ser influenciada pela 
mãe que se dedicou à confeção de vestidos de 

noiva. Ainda entrou para Economia, mas o 
nascimento da filha acabou por a levar a seguir 

o seu sonho. É umas das mais requisitadas 
estilistas de Portugal e já vestiu várias 

estrelas da televisão, como RITA PEREIRA, 
DÁNLA NETO e DIANA CHAVES. 
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CIENTISTA 

Raquel Oliveira 
É natural do Porto e nunca sonhou 
ser cientista. RAQUEL OLIVEIRA, de 36 
anos, licenciou-se em Bioquímica. 

Mais tarde, fez o doutoramento 
em Coimbra e Erasmus em 

Amesterdão. Depois rumou 
ao Reino Unido onde desenvolveu 

a sua atividade como 
investigadora pós-doutorada na 

Universidade 
de Oxford. Hoje, é investigadora 

do Instituto Gulbenkian de Ciência 
e descreve a divisão celular, 

uma área da ciência que estuda 
há vários anos a manutenção dos 

tecidos. Raquel Oliveira foi 
recentemente distinguida com 

o Prémio Dona Antónia Adelaide 
Ferreira, atribuído pela Sogrape. 
Hoje, lidera uma equipa de seis 

investigadores, já foi contemplada 
com alguns prémios e em 2014 

recebeu o financiamento 
de 1,5 milhões de euros por parte 

do Conselho Europeu de 
Investigação para estudar a 

divisão celular. 

ENÓLOGA 

Sandra Tavares da Silva 
Nasceu nos Açores, mas cresceu em Lisboa. O facto 
de em pequena ter pisado muitas uvas no lagar 
do seu avô, acabou por lhe toldar a vida profissional. 
SANDRA TAVARES DA SILVA, de 43 anos, foi modelo durante 
os tempos de estudante e desfilou em Paris, Milão 
e Londres. Tirou o curso de Engenharia Agronómica 
na capital e, mais tarde, rumou a Itália onde tirou 
o mestrado em Enologia, desenvolvendo desta forma 
o seu conhecimento sobre vinhos 
internacionais de prestígio. Em 1999 
foi trabalhar para a região do 
Douro, onde começou a 
trabalhar com CRISTIANO VAN 
ZELLER, na Quinta Vale 
Dona Maria. Em 2001 
casa-se com JORGE 
SERODIO BORGES e 05 
dois criam 
a Wine & Soul. 
É uma das 
melhores enólogas 
nacionais, sendo 
responsável por 
alguns dos vinhos 
portugueses mais 
premiados 
internacionalmente. 
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EMPRESÁRIO 

Ricardo Vice 
Santos 

É natural de Faro e desde sempre 
se interessou por informática. 

Começou a programar aos dez 
anos. RICARDO VICE SANTOS, 

atualmente com 29 anos, ganhou 
aos 18 anos as Olimpíadas 

Nacionais de Informática. Entrou 
para a faculdade, para o Instituto 

Superior Técnico, na capital. No 
entanto, não terminou o curso. 

Foi antes atrás dos seus sonhos. 
Depois de ter passado por alguns 

empregos no estrangeiro e a 
viver em Nova Iorque, resolveu 
criar uma app com um amigo, a 

Roger, que vendeu a um dos 
braços direitos de MARK ZUCKERBERG 
em 25 segundos, por um milhão. 
Além disso, Ricardo Vice Santos 

foi considerado uma das 100 
pessoas mais criativas 

no mundo empresarial. 

DESPORTISTA 

Patrícia 
Mamona 

Desde cedo percebeu que o desporto era a sua 
grande paixão. PATRICIA MAMONA, de 27 anos, é natural de 

Lisboa. Desde cedo dedicou-se ao triplo salto. Aos 18 anos 
entrou em Medicina em Portugal, mas preferiu ir para a 

Universidade Clemson, nos Estados Unidos, tirar o curso de 
Medicina enquanto competiu no circuito universitário 
americano. Em 2012, no Europeu de ar livre, ganhou a 

medalha de prata. O ano de 2016 foi de vários sucessos. No 
dia 10 de julho, no Campeonato Europeu de Atletismo, em 

Amesterdão, saltou 14,58 metros, conquistando a 
medalha de ouro. Nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, terminou o concurso na sexta posição, 
obtendo assim a melhor classificação de 

sempre do triplo salto feminino 
português. 

ARTISTA/PINTOR 

Vïhlls 
Todos o conhecem por V[Hu.s, mas o seu nome é ALEXANDRE MANUEL DIAS FARTO. O 

artista não só pinta, como grafita e esculpe rostos em paredes. Com  28 anos, Vihlls 
é conhecido internacionalmente pelas obras. Nasceu em Lisboa e fez a sua primei-

ra obra de arte aos 11 anos. Cedo percebeu que para seguir os seus sonhos tinha 
de deixar o País. Partiu para Londres onde se licenciou na University of the Arts. Em 

2011, desenvolveu uma técnica usando explosivos, grafite, restos de cartazes e 
retratos feitos com metal enferrujado para criar outros retratos e frases. Muitos dos 

seus trabalhos estão espalhados não só pelo nosso país, como pelo Mundo. 
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ESCRITOR 

Pedro Chagas 
Freitas 
Foi nadador-salvador, borman, operário 
fabril, porteiro de discoteca, jogador 
de futebol, mas foi com a escrita que 
alcançou o sucesso. Escreve romances, 
novelas, contos, crónicas, guiões, letras 
de música, textos publicitários, etc.. 
PEDRO CHAGAS FREITAS é natural de 
Guimarães e tem 36 anos. Estudou 
Linguística na Universidade Nova 
de Lisboa, passou por vários jornais, 
mas foi com os livros que arrebatou 
o público. Em 2006 venceu o Prémio 
Bolsa Jovens Criadores, que lhe foi 
atribuído pelo Centro Nacional de 
Cultura e pelo Instituto Português da 
Juventude. Uma das suas obras mais 
vendidas foi o livro Prometo Falhar, 
lançado em 2014. 
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Mariana Pacheco 
Tem 24 anos e já lhe foi atribuído o Globo de Ouro 

Revelação do Ano. MARRANA PACHECO iniciou-se na ficção 
nacional aos 11 anos, com telenovela da SIC O Jogo. Em 

2005 deu vida a Teresinha nos Morangos com Açúcar. Na 
altura, era federada em vólei, mas por causa da série teve 
de deixar a modalidade. No entanto, foi a a novela da SIC, 

Coraçdo d'Ouro que mostrou o seu grande talento ao 
interpretar a vilã da trama. Além da representação a atriz 

também gostava de seguir uma carreira musical. Um sonho 
que não pretende deixar de lado. 


