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ÂngelO rOdrigues está no 3o ano
do curso de Teatro do Conservatório

“Sou bom aluno
sem ser marrão”
O ator tem conciliado a vida profissional
com os estudos e em agosto parte para
o Brasil para se dedicar só aos livros
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Falta pouco menos de
um mês para Ângelo
Rodrigues, 26 anos, embarcar numa nova aventura.
O ator de “Sol de Inverno”
terminou o 2o ano do curso
de Teatro da Escola Superior
de Teatro e Cinema e, em
agosto, parte para o outro
lado do Atlântico para fazer
um semestre na Universidade
do Rio de Janeiro. A tvmais
esteve com o galã, que quer
ser muito mais do que uma
cara bonita da televisão.

descanso vão ser poucos.

Está ansioso com a partida?

Pensava que tinha tudo controlado, mas devo confessar
que estou um bocado ansioso.
Não sendo uma emigração,
não é fácil largar tudo o que
tenho aqui.

Como vai lidar com a distância e as saudades de Iva
Domingues, a sua namorada?

Não sei. É a primeira vez que
vivo uma situação do género
e a Iva também, mas tenho
a certeza de que vamos ter
de solucionar isso da melhor
Porque escolheu o Brasil
forma. Nem que seja com viapara estudar?
gens constantes lá e cá. Mas
A minha faculfaremos tudo para
dade tem parcenão sentirmos a
“Não é fácil
ria com alguns
largar tudo o que distância. As repaíses, entre os
des sociais tamtenho aqui”
quais o Brasil.
bém vão ajudar.
ÂNgelo
E eu propusJá planeou al-me fazer um segumas viagens
mestre lá porque acho imporpelo Brasil?
tante procurar outras correntes
Vou estudar e não vou ter
de interpretação, outras pesmuito tempo para viajar. A
soas e absorver novos métodos.
minha vida de segunda a sexO Brasil pode ajudar-me.
ta-feira será na faculdade. E
Vai tentar fazer castings na
só terei oportunidade para
TV Globo?
conhecer o Brasil aos fins de
Vou essencialmente para essemana e quando a Iva me
tudar. Obviamente que estou
visitar.
aberto a novas oportunidades
É um bom aluno?
que possam surgir. Mas vou
Tento ser um bom aluno.
com o intuito de aprender o
Fui um bocado prejudicado
método brasileiro.
este ano porque passei muitas
Mas também vai divertirhoras a trabalhar em “Sol de
-se?
Inverno” e acabei por descurar
Espero que sim. Se bem que já
um bocado a vertente das disfiz a comparação das minhas
ciplinas práticas. Às teóricas
disciplinas e dos créditos e vou
tenho conseguido responder,
ter de estudar três vezes mais
tive uma média de 16. Acho
do que eles estudam lá. Vou
que está dentro da média.
ter de me esmerar. Tempos de
(risos)
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Participação especial
O ator não estava à espera de entrar em “Mar
Salgado”, a próxima novela da SIC. Na trama vai fazer
Miguel, um instrutor de mergulho que vive no Dubai
e que aparece nos primeiros episódios da história. O
ator esteve com Margarida Vila-Nova e Sisley Dias
a gravar durante uma semana naquele Estado árabe.
“O Miguel é uma personagem completamente
diferente do Simão de ‘Sol de Inverno’, o que é bom
para me descolar daquele papel”, contou o ator, que
poderá ainda ter de gravar mais episódios da novela
quando regressar do Brasil.

Namorado de Iva Domingues há quatro
anos, o ator vai ficar à espera das visitas
da apresentadora ao Brasil

O ator à porta
da faculdade:
“Contam-se pelos
dedos as pessoas
da minha geração e
da minha área que
fazem formação em
Portugal e é triste”

É um daqueles alunos que
não larga os livros, tipo
marrão?

Não, nada mesmo. Sou bom
aluno sem ser marrão. Procuro perceber as coisas e explaná-las da melhor maneira.
Tenho tido sorte nas notas.

Porém, ao longo destes
anos, teve de fazer algumas
interrupções no curso...

Comecei o Conservatório
quando estava a gravar “Laços de Sangue”. Depois tive
de parar um ano quando fiz
“Rosa Fogo” porque tinha um
papel de destaque. E assim que
acabou voltei aos estudos. Vamos ver se os professores me
conseguem aturar e terminar
o curso no próximo ano.

Por que motivo é que quis
ir para a faculdade?

Senti que precisava, primeiro,
de ter mais conhecimento
que me ajudasse a ter outra
dimensão nos papéis, e, depois, diferenciar-me de outras pessoas que estejam na
minha condição. Contam-se
pelos dedos as pessoas da

minha geração que fazem
formação a sério, na minha
área, em Portugal, e é triste.

Não quer ser apenas mais
uma cara bonita da televisão, é isso?

O desejo de formação não
vem de agora. Não consigo
conceber a ideia de trabalhar
numa área sem formação.

No futuro, quero poder aceitar personagens desafiantes e
estar preparado para elas. Para
isso, tenho de recolher o maior
número de ferramentas que a
formação me proporciona.
Mas também não descura
o corpo e faz ginásio diariamente. Também é para a
profissão?
É para me sentir bem comigo
próprio. Não se trata de preocupações estéticas, é mesmo
uma necessidade pessoal de
conseguir viver comigo satisfeito e realizado.

Foi importante passar pelos por programas juvenis
como “Pica” e “Morangos
com Açúcar”?
Estreei-me em televisão aos 18
anos mas já faço teatro desde
os 15. Faz tudo parte do processo, até chegar um dia onde
irei chegar... que ainda não sei
onde é… Mas marca uma época
da minha vida e do meu crescimento.

“Papel mais desafiante”
Em “Sol de Inverno”, Ângelo é Simão, um homossexual que partilha a vida com Nuno (Rui Neto).
O ator diz que no início não foi fácil fazer as cenas
íntimas mas depois acabou por ultrapassar tudo.
“Foi o papel mais desafiante que tive até hoje.
Esta personagem apareceu na hora certa da
minha vida. Espero ter provado alguma coisa”, diz.
tvmais

33

