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“É SEMPRE
INTERESSANTE
IR À DESCOBERTA
E EXPLORAR OS
RECANTOS DE LAGOS”

“AGORA ESTOU
A DESCANSAR
NO ALGARVE
E EM SETEMBRO
REGRESSO
AO ATIVO”

“PASSAVA FÉRIAS
E M BA R Ã O D E S .
JOÃO, LAGOS, uma
aldeia muito querida, artística e multicultural”, refere.
Diz o povo que foi nesta aldeia
que surgiu a primeira comunidade hippie do País, devido à ligação espiritual que é possível
fazer com o local. “Agrada-me
o contacto com a natureza,
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porque faço isso desde pequena”, revela. A empresária conta que na Mata de Barão de S.
João até as pedras têm poesia
e que gosta de passear por lá
para escutar o que a natureza
tem para lhe dizer. Para além
de ir à igreja, “eu costumava
andar de bicicleta com o meu
primo pela mata e existia um
lago com imensas libelinhas, é

um animal especial que associo sempre às fadas”, recorda.
O Algarve é o berço da atriz e
é lá que descobre a sua paz interior, assim como um conforto gastronómico que diz encontrar em Burgau.
“Ainda agora fui a Sagres
com a minha irmã e é incrível
como a imensidão do mar nos
envolve”, conta. ■
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MARISA CARDOSO

AS PIZAS SÃO UMA DAS
ESPECIALIDADES DO RESTAURANTE DA ATRIZ.
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PEDRO NOEL DA LUZ
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de Silves”, afirma. Apesar de
não se enquadrar com a sua
formação profissional, diz
que o Museu Municipal de
Arqueologia de Silves é
único e que o visita regularmente para poder
apreciar as coleções de
peças correspondentes a
diversos períodos.
Conta que Lagos tem
praias muito bonitas e que
“é sempre interessante ir à
descoberta e explorar os recantos da cidade”.
A atriz, que prefere manter
o segredo sobre uma praia que
considera o seu local privado,
aconselha a ida à praia de
Dona Ana e à Ponta da
Piedade, onde já foi muito feliz num passeio
que fez às grutas
daquela zona.
“Agora estou a
descansar
no Algarve e
em setembro regresso
ao ativo”, conta,
salientando que terá
novos desafios na
sua carreira. ■
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MARIANA
MESTRE TEM
28 ANOS.
NASCEU
EM SILVES
FILIPE FARINHA

ATRIZ, EMPRESÁRIA
E UMA ETERNA SONHADORA, Mariana
Mestre é Stephanie na novela ‘A Herdeira’ (TVI) e uma
pessoa com grandes objetivos
na vida real.
A atriz, que falou com a ‘Sexta’ a propósito da sua infância
e de locais especiais, nasceu
em Silves e aos 17 anos rumou
a Lisboa para estudar e iniciar–se no mundo da representação. Diz gostar “muito de cinema e adoraria voltar a participar num filme”, mas foi depois
de várias peças de teatro e algumas participações em novelas que se apercebeu da possibilidade de dividir o seu tempo
entre a capital e o Algarve. “A
minha cidade é muito bonita e
é uma zona histórica, todos deveriam visitar o castelo e a Sé

ALGARVE NO CORAÇÃO

“AGRADA-ME
O CONTACTO
COM A NATUREZA
PORQUE FAÇO
ISSO DESDE
PEQUENA”

1. INTERIOR DO CASTELO DE SILVES, CUJA
VISITA A ATRIZ RECOMENDA 2. LAGOS,
ONDE, PARA MARIANA, HÁ PRAIAS MUITO
BONITAS 3. FORTALEZA DE SAGRES, MONUMENTO ONDE A
EMPRESÁRIA GOSTA
DE VISITAR COM A
IRMÃ 4. IGREJA DE
BARÃO DE S. JOÃO,
LOCAL DE CULTO QUE
GOSTAVA DE FREQUENTAR 5. INTERIOR DO MUSEU DE
ARQUEOLOGIA DE
SILVES, ONDE SE PODEM ADMIRAR COLEÇÕES HISTÓRICAS.
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FILIPE FARINHA

MARIANA
MESTRE

Foi em Barão de S. João,
freguesia de Lagos, que
se estreou como empresária no ramo da restauração. O Basílico Pasta &
Pizza Bar é o mais recente
projeto da atriz. “Optámos
por um chef italiano e impusemos como única condição a utilização de produtos frescos da região”,
frisa. No restaurante, as
protagonistas são as pizas, as saladas, as focaccias e as brusquetas. Para
Mariana, fazia todo o sentido abrir o restaurante na
terra onde tem as suas
raízes. ■
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MIGUEL VETERANO

Restaurante
italiano
no Sul do País

A INFÂNCIA DAATRIZ FOI PASSADA EM SILVES,
BARÃO DE S.JOÃO, BURGAU E SAGRES
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