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III SEMANA...

"TEM SIDO
UM INFERNO!"
O rosto da RTP
confessa, sobre a
morte do progenitor:
"Pensei que fosse
um processo com
que eu conseguisse
lidar melhor,
mas tem sido
um inferno!"

JOSÉ CARLOS MALATO F
SOBRE A SUPERAÇÃO DA MORTE DO PAI
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SIDO FAciu

a apresentação da nova grelha da RTP,
José Carlos Malato, que apresentou a final das 7 Maravilhas à Mesa no último
domingo, afirmou não ter mais projetos até ao
final do ano. "Ainda não sei o que vou fazer... O
meu diretor disse que está tudo nos segredos
dos Deuses e disse-me paro ir de férias, que eu
precisava de ir já há coisas no manga, mos não
me disse o que era... Foram meses duros, gravei
o programa As Receitas Lá de Casa, depois foi

N

a crise do meu pai, a seguir fiz as 7 Maravilhas
e agora vou de férias. Preciso de um tempo...",
disse o apresentador, acrescentando: "Não me
posso afastar muito, logo vejo se fico em Pariugol ou se vou poro foro. Apetecia-me ir e levar
todo o gente, mos não pode ser".
Questionado sobre como estava a lidar com a
morte do pai, António Malato, que faleceu a 1 de
maio, o rosto da RTP confessou: "Não tem sido
fácil. Pensei que fosse um processo com que eu

"O João tem sido extraordinário"
Depois da morte do pai, José Carlos Malato
e João Caçador fizeram as pazes. O fadista
e empresário tem sido, atualmente, um grande
apoio para o apresentador. "O João tem sido
extraordinário, mas eu estou muito fixado
na familia e até nisso ele tem sido
supercompreensivo", adiantou o rosto da RTP.
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conseguisse lidar melhor, mos, de facto, tem sido um inferno! Agora, eu e o minha mãe estivemos no monte, no Alentejo e foi muito triste.
Coda árvore, cada fonte, cada coisinha tinha sido
feita pelo meu pai. Portanto, passámos três dias
a chorar. É um processo que é muito difícil e que
eu não imaginava. Achava que era um tipo mais
forte, com mais facilidade e capacidade paro
levar o família ás costas, mas não tenho tido
muitos forças. As que tenho são poro trabalhar".
José Carlos Malato tem sido o grande apoio da
mãe, Margarida, e da irmã, Sandra. "Tenho feito
companhia à minha mãe e ela veio comigo para
os gravações dos 7 Maravilhas duos vezes.
Prefiro estar em casa, com a minha família, o
fazer os minhas coisas, e é meu dever, enquanto
filho, mas foi absolutamente devastador e sinceramente ainda não me refiz disto tudo. É muito
doloroso e inultrapassável, não tenho tido essa
capacidade", admitiu o apresentador.
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O apresentador da RTP é o grande apoio
da mãe, após a morte do progenitor,
e revela que ainda recentemente,
passaram "três dias o chorar".

