SÃO O CASAL DO MOMENTO.
ELA, IVA DOMINGUES,
APRESENTA CASA DOS
SEGREDOS, NA TVI, ELE,
ÂNGELO RODRIGUES,
É PROTAGONISTA DA
TELENOVELA DA SIC,
ROSA FOGO. E DERAM
UNS PASSOS DE DANÇA
EM CONJUNTO PARA A GQ.
FOTOGRAFIA DE PEDRO FERREIRA.
PRODUÇÃO DE GABRIELA PINHEIRO.
TEXTO DE RITA DE LA BLÉTIÈRE.

IVA: CORPETE EM CETIM COM LIGAS, AGENT PROVOCATEUR. SLIP EM CETIM E RENDA, H&M. ÂNGELO: BOXERS EM ALGODÃO COM EMBLEMA, D&G, NO EL CORTE INGLÊS.

musas

IVA: BODY EM LYCRA ACETINADA, PATRIZIA PEPE, BOTAS EM CAMURÇA, LUIS ONOFRE. ÂNGELO: CALÇAS EM CABEDAL, DIESEL. FIO COM ARGOLAS METÁLICAS, H&M.

“A Iva fez de mim um
homem experiente!”
(Ângelo Rodrigues)

(Iva Domingues)
IVA: CONJUNTO SOUTIEN E SLIP COM TIRAS, PARAH, NO EL CORTE INGLÊS. ÂNGELO: JEANS, TIFFOSI.

“Muitas das vezes, sou eu que fico
à espera do Ângelo para sair de casa!”

Como se sentem quando estão os dois com tanto protagonismo televisivo, a Iva
na TVI, na Casa dos Segredos, e o Ângelo na SIC, na telenovela Rosa Fogo? (Iva
Domingues) É gratiﬁcante. Signiﬁca que, a nível proﬁssional,
estamos num bom momento de carreira. E com boas perspectivas.
(Ângelo Rodrigues) Mas não deixa de ser tudo fruto do nosso
trabalho. Há que deﬁnir prioridades e, no nosso caso, o nosso mérito
proﬁssional é uma delas.

Lá em casa, qual é o canal de televisão mais visto, a SIC ou a TVI?
(Iva Domingues) As gravações da box da MEO. [Risos] (Ângelo Rodrigues) Tentamos assistir a programas e a séries de que gostamos e
ao que cada um de nós está a fazer. Como os programas estão gravados, não contribuímos signiﬁcativamente para as audiências de nenhum canal em especíﬁco. [Risos] (Iva Domingues) Tem que haver
imparcialidade... [Risos]

quanto baste, mas muitas as vezes sou eu que ﬁco à espera do Ângelo
para sair de casa. [Risos] (Ângelo Rodrigues) Não, isso é porque nunca
sei onde está a roupa que eu quero. Verdade ou mentira? (Iva
Domingues) Verdade... [Risos] (Ângelo Rodrigues) [Risos] Digamos
que o tempo que demoramos em frente ao espelho é directamente
proporcional ao nosso ego. Portanto, depende dos dias...

Ângelo, com 24 anos, consideras que és um homem experiente ou a Iva tem mais
andamento do que tu? A Iva fez de mim um homem experiente. [Risos]
Ângelo, sei que gostas de andar sempre no teu melhor. Quais são os teus
rituais antes de saíres de casa? Levantar-me da cama sem pressa, um
bom banho, creme hidratante La Mer, creme corporal e roupa
escolhida atempadamente.

Com profissões tão exigentes como as vossas, conseguem ter tempo para
realizar outro tipo de tarefas? (Ângelo Rodrigues) Temos, de facto,

Vocês aceitaram muito bem a ideia de fazerem uma produção em conjunto. Porquê?

agendas complicadas e horários difíceis de gerir, mas arranjamos
(Ângelo Rodrigues) Já há algum
sempre tempo para as coisas de
tempo que gostávamos de fazer
que mais gostamos, nem que
uma sessão que revelasse um
para isso percamos uma hora
pouco da nossa intimidade.
de sono, a ser recuperada no
Como nunca demos entrevistas
ﬁm-de-semana...
(Iva
em conjunto nem ﬁzemos proDomingues) Para além de
duções como casal, achámos
proﬁssional, sou mãe e dona de
por bem estrearmo-nos na GQ,
casa, como todas as mulheres.
pelo posicionamento que a reTenho as minhas rotinas, os
vista tem nos mercados naciomeus horários e uma agenda
nal e internacional. (Iva
difícil de gerir, mas encontro
(Ângelo Rodrigues)
Domingues) O único casal que
sempre tempo para ir ao
apareceu na capa da GQ foi há
ginásio, porque me faz bem e
dez anos, o Luís Figo e a Helen
me ajuda a relaxar.
Swedin. Foi um convite interessante e um desaﬁo. Sentimo-nos à Qual é o pior defeito do Ângelo? E da Iva? (Iva Domingues) Não reagir bem
a críticas e não saber reagir a elogios. (Ângelo Rodrigues) Sofrer por
vontade com a nossa imagem... Porque não?
Enquanto casal, não foi estranho despirem-se para os outros e partilharem antecipação. (Iva Domingues) Mas estamos a trabalhar nisso. [Risos]
alguns gestos mais íntimos? (Iva Domingues) Eu já tinha fotografado para As relações começam e acabam, cada vez mais, num abrir e fechar de olhos.
a GQ com esta equipa. Sabia que iria estar protegida e que seria Onde é que os homens falham? (Ângelo Rodrigues) A falta de paciência,
confortável. Depois, foi só olhar para o Ângelo, namorar um bocadinho a diﬁculdade em fazer cedências, a incapacidade de mudar ou, por
e deixar ﬂuir. (Ângelo Rodrigues) Sim, foi importante namorarmos um outro lado, o tentar igualar a parceira à sua imagem; a falta de
bocadinho para a coisa correr melhor. [Risos] Não foi estranho, porque espaço para a aceitação de outras formas de estar na vida e a
sabíamos que contávamos com uma grande equipa e que o resultado procura do imediatismo do prazer.
seria fantástico.
E as mulheres? (Iva Domingues) Sei que posso chocar algumas
Ângelo, a Iva é uma mulher bonita e elegante, e atrai, certamente, as atenções susceptibilidades femininas, mas não é raro, numa relação, as
masculinas. Reages bem a essa situação? Reajo. E lido muito bem com isso. mulheres complicarem demasiado o que é bastante simples. Quando
Iva, o Ângelo também é um homem muito desejado, não tens receio das
não conseguem gerir os ciúmes, quando dão espaço à desconﬁança,
mulheres mais novas? Essa questão não se coloca, estou muito bem
quando não são tolerantes e, sobretudo, quando não aceitam o outro
resolvida como mulher.
com virtudes, defeitos e identidade própria. O respeito, em sentido
Qual dos dois é mais vaidoso e tem mais manias no que diz respeito à imagem? lato, e o espaço são muito importantes numa relação. Uma relação
(Iva Domingues) Ui! Isso agora... Digamos que somos os dois vaidosos não é o “eu” e o “tu”, é o “nós.” l
IVA: BODY EM LYCRA ACETINADA, PATRICIA PEPE.

“Foi importante namorarmos
um bocadinho para
a produção correr melhor!”

IVA: CUECAS SUBIDAS EM ALGODÃO E CETIM COM LIGAS, AGENT PROVOCATEUR. SAPATOS EM
CAMURÇA, VICINI. ÂNGELO: CALÇAS EM ALGODÃO ACETINADAS, GUESS BY MARCIANO.

“Uma relação não é o ‘eu’ e (Ivao Domingues)
‘tu’, é o ‘nós’.”

