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Daniela
Marques é a “Miss European Portugal” 2016
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Daniela Silva Marques tem 18 anos, reside em Lageosa, Tábua e poderá vir a ser a “Miss European”
2016. Pelo menos foi a escolhida entre quarenta candidatas de Norte a Sul do país, num concurso
organizado pela Miss Look de Glamour, produções de eventos Lda, cuja final decorreu no Casino Estoril,
para representar o nosso país em Inglaterra. A aluna do curso profissional de técnico de artes e do
espectáculo/interpretação da Eptoliva em Tábua, já tinha participado no ano passado, no entanto não
conseguiu sequer chegar á final, mas este ano o percurso foi diferente, tendo ido directamente para a
final nacional, onde obteve o titulo de “Miss European Portugal” 2016. Os critérios tidos em conta foram,
a postura em palco na gala final, a votação online, a postura tida nos bastidores e também a angariação
de fundos que cada concorrente efectuou para a instituição “Olhe por si” para ajudar no combate ao
cancro da mama. “Gosto muito de moda e de concorrer em concursos de beleza, mas por enquanto faço
disso um hobbie, o que não quer dizer que futuramente não o possa vir a fazer a nível profissional assim
que haja oportunidade”, adiantou ao RCA a jovem Tabuense, satisfeita com a vitória alcançada. Daniela
Marques iniciou o seu percurso na moda com apenas 14 anos participando em eventos na área e
conseguir ir a Inglaterra representar o nosso país era “um sonho pelo qual já andava a lutar há um ano”.
“A moda começou a interessar-me quando fui chamada para uma agência de modelos em Coimbra”
revelou, confessando que o que mais a fascina no mundo da moda são “os concursos de beleza”.
Doravante a meta é “alcançar o título de Miss European 2016 na Inglaterra e daí seguir para outros
concursos internacionais”, avançou, embora considere, a área da moda “muito exigente”. “Abrange
muitas pessoas e a busca ao título tornasse mais difícil”, sustentou. Caso não consiga o titulo que almeja,
“desde que deixe o concelho de Tábua orgulhoso, já fico feliz”, até porque, frisou, “sou de uma zona
onde a informação relativamente ao mundo da moda é pouca”. Entretanto, é na família que vai “buscar
todo o apoio que precisa”, nos pais, Paula e José Marques e no irmão Duarte Marques de oito anos. “O
meu irmão Duarte é o meu fã número 1 e os meus pais são o meu grande pilar, sem eles não teria tido
estas oportunidades”, confessou, caracterizando-se como uma jovem mulher, “bonita, humilde,
inteligente e sem grandes extravagâncias”, que o que mais aprecia em si é o tom de pele. Note-se que a
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final decorre
no dia 22 de Outubro em Inglatera e se ganhar, a jovem afiança que “poderão abrir-se
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muitas portas, existem, muitos outros concursos internacionais nos quais poderei ingressar”.Entretanto
Daniela Marques que já participou em vários desfiles e sessões fotográficas, também foi eleita Miss
Coimbra 2016, tendo ficado apurada para a final Miss e Mister Bairrada que decorrerá a 29 de Outubro.
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