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Pierre David Guetta (7 de novembro de 1967)
Nasce em Paris, tem descendência marroquina e 
judaica. Aos 13 anos, começa a fazer misturas com 
os seus discos de vinil, e um ano mais tarde, aos 14, 
organiza já festas na cave de sua casa. Aos 17 anos 
começa a passar música em vários bares 
parisienses. Em 1990 lança o seu primeiro álbum e 
desde então não mais, tendo já vendido mais de três 
milhões de álbuns e 15 milhões de singles em  todo 
o mundo e já fez inúmeras colaborações com os 
mais variados artistas, como Kelly Rowland, Akon, 
Will.i.am, Britney Spears, Rihanna e Madonna.

Sébastien Loeb (26 Fevereiro de 1974)
Famoso pelo automobilismo apesar de ter iniciado a 
sua carreira desportiva como ginasta. É a trabalhar 
como eletricista para a empresa Socalec, onde a sua 
capacidade para o automobilismo se começa a 
revelar.  Em 1998 entra em eventos pela Citroën
Saxo, ganhando um título já em 1999. A partir de 
2005 até 2012, este piloto conquistou 9 vezes 
consecutivas o Campeonato Mundial de WRC (World 
Rally Championship), entre outras competições.

Christian Louboutin (7 de janeiro de 1964)
É o designer francês de calçado mais famoso 
da actualidade, e lançou sua linha de sapatos 
principalmente femininos na França, em 1991. 
A sua imagem de marca é a sola vermelha. Foi 
colaborador da Vogue e chegou a criar 
modelos, na decada de 80, para marcas como 
Christian Dior, Chanel e Yves Saint Laurent. As 
suas criações são muito requisitadas por 
inúmeras celebridades como Madonna, 
Angelina Jolie, Gwenthet Paltrow, Heidi Klum, 
entre muitas outras.

François Hollande (12 de Agosto de 1954)
Hollande é o atual presidente da França. Formou-se 
na prestigiosa ENA (École Nationale 
d’Administration). Em 1979, filia-se ao Partido 
Socialista, concorrendo em 1981 a um lugar na 
Assembleia Francesa, que acabou por perder. Já em 
1997, torna-se Secretário Geral do Partido. Em 2011 
anuncia a sua candidatura à presidência da França e 
acaba por ganhar a Nicolas Sarkozy, tornado-se 
assim o 24º Presidente da França.
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À l’année prochaine!
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