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Ajude-se, que o 
céu te ajudará.
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Antonio Saboia 
e sua história de 
amor pela arte

Os primeiros passos da 
carreira 
Comecei a fazer teatro na França guri 
ainda. Depois, passei quase cinco anos 
estudando e trabalhando em Londres. 
O pragmatismo inglês que não elitisa, 
considerando  o trabalho de ator um 
trabalho proletário, moldou minha 
maneira de enxergar minha profissão. 

HBO e a série sobre Santos 
Dumont 
Tá sendo, além de gostoso, um 
trabalho de muito aprendizado. É 
incrível quando você pode aprender 
coisas interessantes fazendo seu 
trabalho. E a equipe e o elenco são 
incríveis. Os diretores são os mais 
doces com quem já trabalhei. Além 
do mais, me proporciona o prazer 
de atuar em francês, o que não fazia há 
quase 10 anos. Sou muito grato pela 
aventura que tá sendo essa série.

Série Mecanismo, na Netflix 
Começo a gravar a segunda 
temporada agora em agosto. 

Qual tarefa ou projeto você 
considera sua conquista 
mais significativa na 
carreira, até agora? 
Explique o plano, como 
você o administrou, como 
mediu seu sucesso 
e quais foram os maiores 
erros cometidos?
“O Beleza S/A” em 2013 da 02 com 
o GNT foi meu primeiro grande 
trabalho, meu primeiro papel 
de protagonista. Foi uma apneia de 
quase três meses, várias noites em 

O que é “Família”? Tudo.

Signo: Gêmeos (calma, são os 

ascendentes e os trânsitos que 

contam! kkkkk).

Estilo musical: Eclético, mas escuto 

muito rap.

Time do coração: Nenhum

Bebida: Vinho.

Livro de cabeceira: Cartas a um Jovem 
poeta.
O que gosta de vestir? Bermuda, 

Havaianas.

Não troca, não vende e não empresta? 
Um casaco meu preto da Hugo Boss. O 

resto, fica à vontade, casa, carro.... rs.

Se não fosse aqui, onde gostaria de 
viver? Nova York.

Amar é...: plenitude.

Largaria tudo por...família.

O que detesta? Racismo, homofobia, 

preconceito e intolerância de qualquer 

tipo, além do barulho insuportável de 

um mosquito invisível, quando tento 

dormir, rs.

O que te inspira? Perseverança.

O que o dinheiro não compra? Amor.

O que causa mais medo? Bolsonaro.

Autoestima: Em dia.

Hipocrisia: Uma merda.

O melhor da vida é...brownie com 

sorvete e calda de chocolate (risos).

O que mais lhe faz feliz? A companhia 

das pessoas que amo.

Principal qualidade? Saber escutar, 

eu acho.

O que gostaria de fazer que ainda não 
fez? Fazer um desses filmes de ação 

enormes, hollywoodianos.

Domingo é ótimo para...depende do 

plano de gravação (risos).

Sente falta de algo? Do quê? Pütz, 

minha família, meus amigos na 

França, morro de saudade.

A melhor hora do dia? A noite

O que abomina nas pessoas? 
Ignorância.

O que aprecia no ser humano? 

Empatia, inteligência.

Para quem dá nota 10? Muita gente, 

mas agora pra Susanna Lira, diretora 

e roteirista do Rotas do Ódio, pelas 

temáticas necessárias abordadas na 

série.

Para quem dá nota 0? Bolsonaro.

Frase: "Ajude-se,que o céu te ajudará.".

No perfil deste domingo, contamos a história do ator franco-brasileiro Antonio Saboia, que tem também uma ligação especial 
com o Maranhão. Em breve ele começa a gravar a segunda temporada da série Mecanismo na Netflix. 

As novidades não param por aí. Desde junho ele grava a nova minissérie do canal HBO, que traz a história do inventor brasilei-
ro Santos Dumont, intitulada Santos Dumont: mais leve que o ar. Ele fará o papel do piloto francês Louis Blériot, primeiro homem a 

realizar um voo de longa distância, atravessando o Canal da Mancha, via aquática que liga a Grã-Bretanha e a França.

Na entrevista, o ator destaca ainda outros trabalhos e conta os desafios da carreira

branco preocupado em como fazer tal cena 
ou formular tal frase. Aprendi a relaxar 
(risos). 

É melhor ser perfeito e atrasado 
ou bom e pontual?
Olha não existe perfeito nem pontual, 
principalmente nesse meio (risos), mas a 
gente tenta ser perfeito e pontual (risos). 

Em cinco minutos. Você pode 
me explicar algo que seja 
complicado, mas que você 
conheça bem? 

Sou franco-brasileiro, nasci na França, 
mas me considero além de 100% francês 
e de 100% brasileiro. Taí uma coisa que só 
pessoas de extração, de origem bicultural, 
podem entender. Mesmo se tem uma baita 
relevância, não é o lugar onde você nasceu 
que determina quem ou o que você é.

Como você definiria trabalho 
intenso?
Sim, intenso. E, dependendo do trabalho, a 
intensidade vai aumentando. 

Se eu fosse classificar todo 
mundo que já trabalhou com 
você, qual porcentagem 
não seria seu fã? Se eu fosse 
entrevistar essas 
pessoas, qual palavra elas 
mais usariam para descrever 
você?
Não faço a menor ideia... palhaço? (risos) 

Qual seu maior sonho hoje?
Escrever, dirigir e produzir meus filmes ou 
então comprar uma casa gigante e trancar 
todas as pessoas que amo lá, comigo (risos).

Será  que existe receita para o 
sucesso?
Perseverança. 

Se pudesse escolher outra área de 
trabalho.
Qual seria e por qual motivo?
Seria cozinheiro, primeira profissão com a qual 
sonhei em exercer na vida.
 
O que aprendeu de mais valioso até 
aqui?
Escutar e respeitar a própria intuição. 

Um lugar em São Luís de que mais 
gosta?
Hotel Quatro Rodas (atual Blue Tree). Não pelo 
fato de ser um hotelzão, mas pelas lembranças 
que carrego desse lugar, por mim frequentado 
desde a infância.

Nas horas livres. O que prefere 
fazer?
Cuidar de mim e estar com pessoas queridas. 

O que você fez profissionalmente 
que te deu sucesso, mas que você 
não gostaria de repetir?
Ainda não abordei tal configuração (risos). 
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fotos: Meireles Jr

fotos: VerUsKA oliVeirA

O “sim” de Marcela e Gabriel 
Numa bela e prestigiada cerimônia, Marcela Simplício e 
Gabriel Morales trocaram alianças no último sábado, 21, 
na Igreja de São João, sob as bênçãos do Padre Heitor Mo-
raes. A festa, em seguida, contou com a assessoria da  Es-
sencial Cerimonial que coordenou todo o evento ao lado 
da Maison Eventos, Sweet  Sweet, Vodca Purple, ArtDecor 
de Marina Ribeiro que tornou a festa uma grande reunião 
de amigos no Imperial Eventos de Mayara Sipaúba. Veja 
mais do evento nas fotos de Meireles Jr.

Realizada com muito brilho, elegância e animação na cobertura do Marcus Barbosa 
gente Office, na Holandeses, Calhau, no sábado passado, 21, a festa de aniversário da 
ga empresária LuislaBottino, foi um dos grandes acontecimentos sociais deste mês. 
tema “Luau Aloha”, Luisla levou para as alturas, literalmente, todas as cores, delícias 
gia do arquipélago do Havaii. A ambientação aliás foi um capítulo a parte, com a criativida
de do decorador Luís Carlos Mathias e folhagens de Reginaldo Silva. Tanto, aliás, quanto 
iguarias e jantar servido aos convidados (que diga-se de passagem capricharam nos 
tropicais para melhor compor o tema da celebração), assinado pelo buffet de Marcela 
veira (Cozinha Castanea). Outro item caprichado foi a animação, comandada pela DJ 
nessa Serra e pela versatilidade de Dhean Britto e Banda. Tudo impecável. Parabéns.

LuislaBottino celebra nova idade 
com requinte e as cores do Havaii

O colunista NM com a aniversariante Luisla e seu marido Augusto Bottino

Luís Carlos Mathias responsá
pela belíssima decoração da 

O médico Eduardo e Manoell

Neto Medeiros  Ma
va

Ketery e Carlos Humberto Carvalho Jr.

Mivan Gedeon com a espo-
sa Geisa Batista

Rodolfo Almeida, Nair Brito e Julianderson Bandeira

Julieta e Reginaldo Silva O colunista NM com Nair Bri

Sílvia Gonzalez e Adriana Vieira

A noiva Marcela Simplício em dois momentos: recebendo juras de 
amor  do noivo e  na sua tarde de produção num hotel da cidade (D)

O noivo, os pais e  padrinhos em frente a Igreja São João

As irmãs OG, Thaynara e Ludmila 

Na festa, Raissa Moreira Lima, Anna Graziella, Bruno Lima, Jalila 
Rodrigues, Ulisses, Ayslania Damasceno, Marcela e Michele Kayatt

A equipe do Cerimonia Essencial que cuidou de todos os detalhes 

O padre Heitor Moraes com os noivos

Kayo e Karina Marçal com os noivos

Anna Graziella, Ayslania Damasceno, 
Jalila Rodrigues e Angélica Simplício

Cirio Sens e Marcela SimplícioNa igreja, músicos anunciam a chegada da noiva

João Gabriel sobrinho e afilhado da noiva

Sarah Rosseti, Adalberto Teobaldo,Vanessa Vieira e Daniel Filho.
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FOTOS: DébOra SanTalúcia

O niver de 
João Lucas 
Borges
Os papais Bruno 
Borges e Renata 
reuniram a famí-
lia e amigos mais 
íntimos para co-
memorar os dois 
aninhos do fi-
lhote João Lucas 
Borges, no último 
fim de semana.  
Foi um encon-
tro de crianças e 
adultos num es-
paço agradável e 
animado, decora-
do por Emanuelle 
Sarmento. Todo 
estiloso, o irre-
quieto aniversa-
riante se superou 
na alegria e na 
diversão com os 
amiguinhos. Aqui 
alguns do even-
to em clics da fo-
tógrafa Débora 
Santalúcia.

Massas frescas ganham a 
preferência dos amantes da 
cozinha italiana
Quem aprecia massas sabe que as melhores e mais de-
liciosas são as frescas. Preparadas na hora, de forma 
artesanal, possibilitam experiências gastronômicas 
inigualáveis. Lasanha ou nhoque, rondeli, caneloni, 
cappeletti ou qualquer outro tipo, todos fazem qual-
quer um ficar com água na boca e muita vontade de 
preparar um prato especial.
O masseiro do setor de massas artesanais do Spazio 
Mateus, Sávio Cantanhede, explica que cada vez mais 
consumidores têm procurado esse tipo de produto no 
local. Às sextas e aos sábados são oferecidas degusta-
ções aos clientes, uma oportunidade para experimen-
tar o produto antes de levá-lo para casa. Rondeli é o 
tipo de massa que mais pedido pelos clientes, com 10 
tipos diferentes de recheios, que podem ser escolhi-
dos e preparados na hora.

arbosa Intelli-
io da ami-

mês. Com o 
delícias e ma-

criativida-
quanto as 
nos trajes 

cela Oli-
pela DJ Va-
abéns.

e 
ii

Fernanda e Kernard Andrade com o filho Kenarzinho

onsável 
 da festa

oella Lago

 Mariana Pouchain e Patrícia Sil-
va

Richard Lima e Rodrigo Martins

Danielle Vieira e José Domingues Neto

Madalena Nobre e Marcos Davi

ir Brito, Danielle Vieira, José Domingues Neto e Ilze Rangel Fofa

João Lucas com os pais Bruno Borges e Renata

Antônio Francisco, Maria Madalena e os  jornalistas Elda e Raimundo Borges

Com a mão da massa, Sávio Cantanhede, do Spazio Mateus

As massas frescas do Spazio Mateus são produzidas com farinha importada, que dão um sabor especial



4 Elite
São Luís, domingo, 29 de julho de 2018

“O amor é grande 
e cabe nesta janela 
sobre o mar. O mar é 
grande e cabe na cama 
e no colchão de amar. 
O amor é grande e 
cabe no breve espaço 
de beijar”.
(Carlos Drummond de Andrade)

TODOS OS 
SINS DE 
MARCELA 
E GABRIEL
Um dos meus escritores favoritos, Mia Couto, disse 
certa vez que "milagre é o coração começar sempre 
no peito de outra vida". E é assim, feito uma batida 
de coração, que vejo os noivos Marcela Simplício e 
Gabriel Morales: sim, sim, sim, sim, sim.... É pulsante!

Mais que acrescentar nomes, casamento existe pra 
dividir, que numa língua sábia que seja, é o mesmo 
que unir: alegrias, lágrimas, paixão, filhos, saúde, 
dores, emoções, famílias, histórias, dúvidas, projetos, 
sonhos “nãos” e “sins”...

A gente deixa o “pra sempre” só para a chama da 
felicidade: ela dura o tempo que for preciso e precioso 
na vida de qualquer casal, mesmo sabendo que, em 
se tratando de Marcela e Gabriel, o “pra sempre” deles 
pode durar mais que o plástico (o mais eterno dos 
troços), mais que a memória capturada, mais que 
arquivo em nuvens, mais que lembranças, mais que o 
próprio passado – esse tempo tão infinito.

O fato é que, naquela tarde de sábado passado, 21 de  
julho de 2018, o sol se pôs registrando algo eterno: 
a cerimônia elegante, despretensiosa e divertida 
desse casal. Tudo era a cara deles, feito uma segunda 
pele dos dois. Uma celebração sem data de validade, 
porque a felicidade dos noivos, ali, era desprovida de 
calendários, mapas, espaços ou códigos. Marcela e 
Gabriel nos diziam não carecer de tempo, de prazos, 
de limitações, cronologias óbvias. Nos diziam apenas 
que a paixão e o amor, juntinhos, são um prato 
cheio (e redondo) para se aliançar! É o mais justo 
dos motivos de se fazer um pacto, um compromisso 
diante de seus amigos, família e de um céu caindo 
na noite, enquanto a lua chegava coadjuvante, como 
tudo ali, diante da luz deles. Ah... Sim, havia o calor 
da igreja (haja fé!) e as lágrimas rolando de emoção! 
Eu mesmo não sabia se ria, se chorava: de qualquer 
modo, clamava para o Senhor Todo Poderoso me 
abanar. Eu, padrinho da noiva, me derretia todo.

Olhava para Marcelaem seu elegantíssimo vestido 
branco e esquecia de que Chanel era a rainha do preto 
básico. Que branco mais Chanel, meu Deus! (Acho 
que nem Chanel teria feito igual!) Enfim, olhava para 
Marcela e via um filme de grandes e boas histórias 
passando na minha frente. A minha irmãzinha de 
alma, parceira de todas as horas, colega de trabalho 
de tanto tempo, a mãe prometida dos meus filhos (a 
gente havia jurado isso no alto da nossa loucura de 
amor um pelo outro) estava ali se casando com um 
cara apaixonadíssimo por ela! Eu estava feliz. Muito 
feliz! E mais feliz estavam os dois! (Nem vou lembrar 
aqui que vi Gabriel pirralho, fazendo barulho em uma 
bateria na casa do pai, Miltinho. Melhor pular essa 
parte...).

E enquanto diziam seus sins um diante do outro, 
fitados de paixão, os dois pareciam estar se vendo pela 
primeira vez: encantados, perplexos! Donos de uma 
certeza de navegar nesse amor juntos, que qualquer 
correnteza só poderia ser a favor da força deles. 
Não foi o poeta quem disse que viver não é preciso?! 
Marcela e Gabriel nasceram pra navegar. Juntos.

Ali, nossos olhos, como disse um outro poeta (Edgar 
Allan Poe), eram todos janelas da alma... Então, 
pudemos ver o amor entre os dois escancarado, nu, 
despido, lavado de vergonha alguma, como deve ser, 
quando se admira alguém de corpo e alma.

Outro dia li que o importante não é a casa onde 
moramos, mas onde, em nós, a casa mora. E mais: 
"um homem é como uma casa. Deve ser visto por 
dentro."

De longe, ou de perto, a gente pode ver lá dentro: 
Marcela e Gabriel juntaram suas vidas feito casas de si 
mesmos. E de suas janelas é o amor que nos acena.

E nossos flashes, na coluna de hoje, também dizem a 
eles um sim inesquecível! Sim: amo vocês, seus dois 
em um!

P.S.: Eram tantos amigos reunidos, que resolvi não 
publicar fotos dos convidados. Só sei que fui tocar 
na festa, mas não consegui, porque me diverti tanto, 
conversei com tanta gente que há tempos não via, 
que ficou combinando (entre mim mesmo) que há 
de haver uma outra festa deles pra eu tocar! Que tal o 
Lava-taças?! #ficaadica

FOTOS: MEIRELLES JR

Francisco Soares, o pai da noiva na porta da Igreja São João Batista


