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PUB

u Os pequenos prazeres da 
vida são para aproveitar e Kim 
Kardashian, de 41 anos, não 
dispensa os momentos de des-
contração. Com um biquíni 
que deixa evidente a sua boa 
forma física, a socialite norte-

-americana mostrou-se a ir a 
banhos num jacuzzi, à noite.  

Nas redes sociais, os fãs dei-
xaram largos elogios e houve 
mesmo quem questionasse a 
empresária sobre se havia es-
paço para mais pessoas...n

MERGULHO NOTURNO  
NO JACUZZI 

KIM KARDASHIAN

CHARLENE DO MÓNACO

NAMORO 
A namorada de Marco 
Costa, Carolina Pinto, 
partilhou um vídeo do 
pasteleiro e do filho, 
no qual escreveu: “Te-
nho dois Ronaldos.”

MEMÓRIA 
A atriz Noémia Costa re-
cordou o ator João Ri-
cardo, que morreu há 
quatro anos. “João, so-
mos breves instantes  
na memória de muitos.”

IMAGEM 
Aos 39 anos, a atriz Inês 
Castel-Branco mostra-se 
confiante com o que vê 
ao espelho. “Nunca gos-
tei da minha imagem,  
e de repente gosto.”

BULLYING 
Ricardo Martins Pereira, 
‘ex’ de Pipoca Mais Doce, 
expôs um caso de bullying 
contra uma criança de 10 
anos que foi insultada 
num jogo de futebol.

APAIXONADO 
Marco Horácio falou so-
bre a relação com Sara 
Biscaia  no ‘Dois às 10’ 
(TVI): “Passado um mês 
fomos viver juntos.”

ZUNZUNS NA REDE

1Jovens na cerimónia de entrega de prémios 
2Duque de Bragança está adoentado

u Um grupo de 37 jovens do 
Funchal (Madeira) foram on-
tem distinguidos pelo duque de 
Bragança com o Prémio Infante 
D. Henrique, que valoriza a for-
mação moral e cívica. D. Duarte 
não marcou presença na ceri-
mónia por precaução - apre-
sentava sintomas de gripe. n

D. DUARTE DE BRAGANÇA
DISTINGUE  
37 JOVENS

u Após ter anunciado que 
Charlene estava longe do 
Mónaco, Alberto II escla-
receu os rumores sobre a 
razão de a mulher estar in-
ternada numa clínica.  
“Como sei que há rumores 
por aí, deixem-me dizer 
que isto não é Covid, não 
tem nada a ver com cancro 
e, se quiserem avançar 
para mais especulações, 
também não tem qualquer 
relação com a cirurgia es-
tética nem com algum 
‘trabalho’ na cara”, ga-
rantiu à revista ‘People’.  

A imprensa internacional 
avança que a antiga nada-
dora olímpica, quando 

SAÚDE r Amigos da princesa avançam  
que esta “quase morreu na África do Sul”

“APÁTICA, SEM 
APETITE E TRISTE”

chegou ao principado, 
após oito meses na África 
do Sul, vinha “apática, 
com insónias, sem apeti-
te e profundamente tris-
te”. Fontes próximas da 
princesa contaram, 
ainda, que esta se tem 
alimentado por uma 
palhinha devido às ci-
rurgias que teve de fa-
zer nos últimos meses. Já 
os amigos revelaram que 
a princesa esteve “quase a 
morrer”. “Não sabemos 
porque é que o palácio 
está a desvalorizar o facto 
de ela quase ter morrido 
na África do Sul”, disseram 
ao site ‘Page Six’.n  
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Charlene  
e Alberto 
do Mónaco 
com os  
filhos 
Jacques  
e Gabriella


