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INÍCIO /
SOCIEDADE Joana Astolfi: “Gostava de ver sonhar-se mais alto e

arriscar-se mais”
Como uma infância peculiar, as viagens pelo mundo e a sua obsessão com coleções ajudaram-na a criar uma
linguagem própria para a qual os amigos, em brincadeira, já inventaram uma palavra: astolfada.
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Conteúdo patrocinado por

Subscreva a newsletter 360º
Enquanto dormia, preparámos para si um

guia resumido do que se passa. Logo de

manhã, pelas 9h00, todos os dias úteis.

Subscrever

Siga-nos no Facebook
Siga o Observador no Facebook e receba

todas as nossas notícias na sua página.

Seguir

Receba os alertas do
Observador
Com os nossos alertas, pode seguir o seu

autor, tópico ou programa favorito. Para não

perder nada do que lhe interessa.

Configurar

Subscreva os nossos podcasts
Debates, comentários, entrevistas, música.

Ouça os podcasts do Observador onde e

quando quiser.

Subscrever

Siga-nos no Twitter
Siga o Observador no Twitter e receba todas

as nossas notícias na sua página.

Seguir

Descubra o nosso conteúdo
premium
Todo o conteúdo exclusivo para assinantes:

reportagens, análises, opiniões, fact checks e

explicadores.

Descobrir

Subscreva a newsletter
Lifestyle
À quinta-feira à noite, a Maria Ramos Silva

oferece-lhe uma seleção semanal de artigos

para o ajudar a viver melhor e planear o seu

fim de semana.

Subscrever

Descubra o melhor da nossa
opinião
Toda a opinião, independente e livre, dos

colunistas e autores convidados do

Observador.

Descobrir

Subscreva a newsletter
Startups
A Ana Pimentel conta-lhe tudo sobre

empreendedorismo e tecnologia,

semanalmente, terça-feira a seguir ao

almoço.

Subscrever

Subscreva a newsletter Auto
Gosta de automóveis? O Alfredo Lavrador

também. E traz-lhe, às quartas-feiras, uma

seleção do que de melhor roda por aí.

Subscrever

Guarde artigos para ler mais
tarde
Pode guardar artigos para ler mais tarde,

também em modo off-line. Se estiver

registado, pode também consultar o seu

histórico de leituras.

Registar

A vitrina de memórias que Joana Astolfi guarda na sua casa.

Restaurante Belcanto, Lisboa

André Ópticas Boutique, Lisboa

Rita Nabeiro entrevistou Joana Astolfi no seu studio, no Bairro Alto, em Lisboa.

“Sou muito intensa e acelerada; acho que com a idade vou conseguir começar a serenar, mas não estou com

vontade que isso aconteça já.”
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Restaurante Cantinho do Avillez, Lisboa



Instale a App do Observador
A nossa aplicação está disponível

gratuitamente para iPhone, iPad, Apple Watch

e Android.

Instalar

Subscreva a newsletter
Desporto
Bruno Roseiro analisa à sexta-feira a semana

do Desporto, explica os bastidores dos

grandes temas e lança os eventos dos

próximos dias.

Subscrever

Subscreva a newsletter Hora
de Fecho
Receba as principais notícias do dia de

Portugal e do Mundo, escolhidas pelo

Observador, todos os dias úteis às 17h.

Subscrever

Siga-nos no Instagram
Siga o Observador no Instagram e receba as

nossas notícias na sua página.

Seguir
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GUERRA NA UCRÂNIA

A vingança prometida contra
Putin no adeus a Sasha

NOVO GOVERNO

Novos ministros: a surpresa, as
promoções e saídas

GUERRA NA UCRÂNIA

 A liberdade não se compra,
defende-se

Rui Ramos

Pós-costismo todo à mesa do
Conselho de Ministros

RECOMENDAMOS

ÁFRICA DO SUL

Migrantes africanos protestam
na África do Sul

NIGÉRIA

Ataques no noroeste da Nigéria
fazem 50 mortos

AFEGANISTÃO

Mulheres afegãs impedidas de
embarcar em voos

GUERRA NA UCRÂNIA

Anonymous publicam
documentos do Banco
da Rússia

POPULARES

MARINHA

"Não quero arruaceiros
na Marinha"

AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

Supermercados e Johnson &
Johnson acusados por AdC

CORONAVÍRUS

BA.2 mais severa em crianças,
mas sem doença grave

PROTESTOS

Pneus e carros em fogo
bloqueiam Ponte do Guadiana

ÚLTIMAS

GUERRA NA UCRÂNIA

Refugiada começa negócio nas
Caldas da Rainha

MADEIRA

PS/Madeira está "motivado"
diz Sérgio Gonçalves

GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia dispara dois mísseis
contra Lviv. 5 feridos
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Foi onde menos se esperava:
Almeida desce a 3.º

Eleito melhor jornal generalista 2018 e 2019
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