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PROFISSIONAIS
CINCO
ESTRELAS
JUDITE SOUSA e MANUEL
LUÍS GOUCHA juntos
:101 em entrega de prémios

A

TVI está de parabéns. Nos Prémios
Cinco Estrelas, um método de avaliação que mede o grau de satisfação
do público em relação a marcas, produtos
e serviços, foram dois os rostos da estação
de Queluz de Baixo que recolheram a simpatia do público, que é quem manda nesta
entrega de troféus. JUDITE SOUSA e MANUEL
Luís GOUCHA receberam o galardão de Jornalismo e de Televisão, respetivamente,
com um grau de satisfação global dos espectadores de 79,9 e 86,7 por cento cada.
Uma satisfação para os dois vencedores,
que afirmam trabalhar para o público.
"É uma felicidade. Não posso dizer outra coisa. É sempre bom recebermos prémios quando eles refletem a vontade dos espectadores. É também um prémio que é
recebido pela TVI enquanto canal generalista", afirma a pivô do Jornal dos 8, que
nega o facto de se ter refugiado no trabalho após a morte do filho, ANDRÉ SOUSA
BESSA, a 28 de junho de 2014, depois de um
acidente numa piscina. 'A TV é o meu escape porque trabalho em TV desde os 18
anos, porque me preenche. Uma pessoa
que começa a trabalhar aos 18 anos obviamente que tem a profissão colada à pele",
solta, adiantando que não anda muito na
rua, mas quando anda, quando tem de
fazer a vida normal, sente "que as pessoas
são afetuosos, carinhosas. Normalmente,
dizem que eu pareço mais velha na televisão", ri.

O novo rosto da Casa dos Segredos
Manuel Luís Goucha também vive para
o trabalho e refugia-se em casa sempre que
pode. "Eu não ligo nada a prémios. Fujo destas entregas, mas gosto do reconhecimento
do público. Eu só posso agradecer por a vida
me ter permitido fazer televisão, que é a profissão que eu sempre quis, a vida que eu sempre quis. Isso é um privilégio. Orgulho-me de
ser um bom profissional e isso agrada-me.
Empenhado e dedicadamente, deixei muita
coisa para trás por causa do trabalho." Porém, não se queixa. Até porque a vida con-
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Manuel Luís Goucha e Judite Sousa
admitem que não trabalham para os prémios I
tinua a pôr-lhe à frente desafios aos quais
não consegue dizer que não. Dia 25 de
fevereiro chega outro: a sétima edição da

Caso dos Segredos. "Vou estar expectante
face a um novo desafio, que é 'o' desafio.
A Casa dos Segredos era impensável na
minha vida. Nunca pensei fazer um reality show, como nunca pensei entrar no
MasterChef", afirma. Mesmo assim, não
vai pedir conselhos a ninguém sobre
como apresentar o formato. "Nunca vi o
MasterChef de ninguém e só vi o Secret
Story em França, quando estreou — há uns

de usa
rente que
não se refugiou
no 'trabalho após
a morte do filho.
Afinal, "quem
trabalha desde
os 18 anos já
• tem a pr
colada à pel

oito ou dez anos —, e lã sempre foi um
homem a apresentar. Fiquei fascinado
com o cenário quase arena. Pensei na altura que gostava de ter um cenário daqueles." Regressado a Portugal, teve o primeiro contacto com o formato nacional.

"Depois fui sondado, num jantar no Tivoli, pelo NUNO SANTOS — que era diretor de
programas da SIC na altura — para ir para

a SIC fazer a manhã e a Casa dos Segredos, que estava a começar com grande
sucesso em França. A Endernol disse-me
que tinha o formato, mas que era a TVI
quem tinha a primazia nos reality shows.
Eu sou agnóstico, mas acredito na vida. Ao
fim deste tempo todo, é curioso a vida pôr-me à frente a edição número sete da
Casa dos Segredos. Na minha vida, os
ciclos vão-se fechando", conclui.
Antes, ainda vai tirar uma semana de
férias para carregar baterias. "Estou a fazer
o Você na TV e a gravar A Tua Cara Não Me
É Estranha até 15 de fevereiro. Depois ainda
vou de férias e, aí sim, penso na Casa dos
Segredos. Vai ser uma semana que vai dar

uma viagem de quatro dias pela Europa e
quatro dias no Alentejo a descansar e a preparar-me para um registo novo." E quem
sabe se este novo desafio não lhe vale
novo prémio de Televisão em 2018?
Texto Soma Salgueiro Sleo: ÇOWS. Helena MOraS

