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E a estrela inevitável dos cirurgiões plásticos em Portugal. Com a especialidade obtida no Brasil, sob a égide de Pitangui e de outros míticos pigmaleões, com um cartel notável de clientes
notáveis, com uma mulher espampanante, com uma vida que ele mesmo classifica de "muitíssimo agradável", Francisco Ibérico Nogueira, nado e criado em Coimbra explica como se pode
mudar a vida corrigindo o nariz e aumentando as maminhas.
Texto de PAULA MOURA PINHEIRO e fotografias de ALBERTO PICCO
Conija-me se estou enganada, mas dir-se-ia que o seu universo de clientes pode ser definido, em linhas gerais, por mulheres com dinheiro, com padrões de
gosto muito uniformes, dentro dos modelos mais divulgados pelos media, e
ansiedades muito centradas nos sinais exteriores.

Está enganada. Grande parte das minhas pacientes são pessoas da classe
média, e da classe média não muito abastada. Tenho imensas professoras de
liceu e professoras universitárias, por exemplo. Sabe que as crianças e os jovens podem ser muito cruéis a apontar aquilo que identificam como defeitos físicos. Por isso há muitas pessoas cujas profissões as obrigam a um
grande contacto com o público que me procuram. Obviamente que este tipo
de cirurgia, estética, é cara, nomeadamente porque funcionamos com muita
tecnologia importada, e por isso, se quiser, é verdade que também tenho
muitas pacientes que não têm qualquer espécie de problemas financeiros.
E é com potenciais clientes, desse segundo tipo de clientes, que depois o fotografam nas festas para revistas como a Caras.

Criou-se essa ideia absolutamente falsa. É verdade que às vezes gostam
de me fotografar, mas eu estou convencido de que nem é por mim, mas por
:ausa da minha mulher que é, de facto, muito atraente. Durante o ano, vou
i duas ou a três reuniões sociais, pouco mais. Faço uma vida supertranquila. Por exemplo, agora, há pouco tempo, houve a Festa do Champanhe no
Adgarve e lá nos fotografaram. Mas na semana em que estivemos lá em baim, foi a única vez em que saímos à noite. Eu gosto é de ir à pesca com os
neus filhos.
3om, não se trata de uma critica, mas não se pode dizer que é inocente em
natêria de promoção de uma certa imagem social. Recordo-me de uma enrevista que deu recentemente na belíssima casa dos seus sogros em Coimbra.
Devo dizer-lhe que estou um bocado arrependido de ter colaborado nessa produção. Acho que temos a obrigação de proteger a nossa intimidade,
; deixar que nos entrem pela casa adentro é complicado... Mas quando se
mtra num certo circuito é complicado gerir estas coisas e quem me pediu
i entrevista foram amigas minhas... Isto tem uma história, sabe. Quando

vim do Brasil achei que a cirurgia estética em Portugal tinha de ser divulgada. Durante os anos em que trabalhei em clínicas de cirurgia plástica no
Brasil recebi muitíssimas portuguesas que não sabiam sequer que aqui também se fazia cirurgia estética. Atravessavam o Atlântico para se fazerem
operar porque pura e simplesmente desconheciam o que se fazia em Portugal. Hoje, todos os países civilizados do mundo têm, por exemplo, páginas
na internet onde se divulgam as técnicas disponíveis, os médicos, as clínicas, tudo. Os portugueses, talvez porque são por temperamento mais low
profile, não o fazem. É pena. O facto é que com a promoção que eu fiz da
cirurgia estética em Portugal todos os profissionais da especialidade beneficiaram. É um bocadinho irónico que me ataquem por isso. Não vejo onde é que está a falta de ética ou o desprestígio desta preocupação. Por outro lado, foi esta atitude que me fez entrar numa engrenagem a que depois
é difícil fugir.
Bom, não é segredo para ninguém que é o Francisco que opera a sua mulher.
Ela é de facto muito atraente, dir-se-ia o seu melhor cartão de apresentação.

(pausa) Se você vir uma fotografia da minha mulher no dia em que casou comigo verá que ela está perfeitamente igual ao que era.
Igual? Bom, mesmo que estivesse igual ao que foi isso seria estranho, tantos
anos depois e já com três filhos.

Há muita gente que não sabe, mas a minha mulher é catorze anos mais
nova que eu. E de cada gravidez nunca engordou mais de nove quilos. O que
eu posso ter feito é ajudai- a manter-lhe alguns traços. Só isso. Sempre coisas muito suaves...
É interessante observar um pigmaleão que aplica o seu dom dentro de casa,
à própria mulher. Isso é que é autoconfiança.

(risos) Bom, como já lhe disse, nunca faria nada de radical a alguém tão
próximo de mim. Não só porque não concordo com intervenções radicais
mas porque me sentiria nervoso a fazê-lo a alguém tão chegado. Coisas nãoagressivas, não me importo de fazer. Apesar de ter de sublinhar que a
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