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Um namorado na novela e uma namorada 
na vida real. Não se sentiu confuso? 
[sorriso] Não me senti confuso porque estou 
seguro da minha sexualidade, mesmo que no 
período dos ensaios eu tivesse passado mais 
tempo com o meu namorado da ficção do que 
com a minha namorada da realidade. Mas fe-
lizmente as coisas correram bem e nunca hou-
ve problemas em casa [risos]. 
Como encarou essa situação? 
Sempre com naturalidade. O trabalho que eu fiz 
com a minha personagem Simão, de Sol de In-
verno, foi muito observacional e foi de estar 
muito com as pessoas e entender como pen-
sam. E como estive com amigos meus que são 
homossexuais, acabei por descobrir em mim 
coisas que antes não dava grande importância, 
como a sensibilidade com que eu abordava as 
coisas e como as sentia, o que coincidiu com o 
início da minha idade adulta em que perdi um 
pouco isso. Perdi um pouco aquela ingenuida-
de de adolescente que tinha e para a persona-
gem fui buscar um pouco isso. 
E além dessa maior sensibilidade e ingenui-
dade, o que há mais de si em Simão? 

É mesmo essa característica da sensibilidade 
que achava que já não tinha. Por causa das cir-
cunstâncias da vida, do acumular de situações, 
já não tinha isso. Mas fui buscar essa fragilida-
de ao Ângelo adolescente inseguro. 
Considera que esta foi a personagem mais 
desafiante que interpretou? 
Sim, tenho de dizer que foi mesmo a mais de-
safiante, por tudo. Por me propor a demarcação 
da personagem que tinha feito antes [o galã Es-
têvão de Rosa Fogo], serviu para fugir ao este-
reótipo que pode ser perigoso para o meu futu-
ro artístico e para provar a mim próprio que con-
seguia fazer este papel sem criar uma ideia feita 
do que é a homossexualidade. 
E a personagem fê-lo compreender melhor 
essa realidade? 
Sim, até porque falei com vários amigos meus 
no processo de composição da personagem e 
uma das coisas que percebi foi a questão da 
identificação. Durante toda a minha vida vi fil-
mes no cinema e na televisão em que o amor é 
retratado por um homem e uma mulher, e eu 
acredito que os homossexuais tenham sempre 
de fazer um exercício de conversão. Ou seja, no 

caso de um homem gay, imaginar como seria 
eu naquela posição e tivesse outro homem. E eu 
gostava que todas estas pessoas se vissem re-
tratadas no ecrã com este trabalho em Sol de 
Inverno.  
Simão e Nuno têm uma vida bastante cal-
ma, recatada e “normal”. Este estilo de vida 
do casal foi intencional? 
Foi-nos pedido, por parte da direção da [produ-
tora] SP e da SIC para não criarmos uma ideia 
estereotipada do que é a homossexualidade, 
para não cair na promiscuidade como é sempre 
retratada ou para não cair na comicidade ine-

rente a esse tipo de personagens. Quisemos fu-
gir a isso, quisemos criar um casal real, verosí-
mil... Essa foi a nossa principal luta.  
O Nuno da novela adota uma criança, que 
depois é criada pelos dois. Como viu o 
chumbo da coadoção na Assembleia da Re-
pública? 
Sinceramente fiquei envergonhado com as 
pessoas que representam o nosso país, porque 
se há pessoas que têm obrigatoriamente de es-
tar à frente no que toca a decisões sociais e pen-
sar no futuro da nossa sociedade, são os depu-
tados, os homens e as mulheres do Parlamen-
to. Fiquei profundamente triste por ter visto 
este chumbo da coadoção. Secretamente pen-
sava que estávamos um bocadinho mais à fren-
te a esse nível. 
O próprio processo foi um pouco estranho. 
O projeto de lei passou numa primeira vota-
ção e depois antes de uma votação final 
apareceu uma proposta de referendo... e 
depois chumbou. 
A novela coincidiu com a primeira vez que se co-
meçou a falar disso e com a primeira votação... 
E eu tinha a secreta esperança de que durante 
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Viajar é outra das suas 
grandes paixões. Tem 
destinos preferidos? 
Gosto muito da Ásia... Adoro 
aquelas culturas milenares. 
Mas tenho a ambição de 
conhecer todos os países do 
mundo. Tento alfinetar todos 
os continentes. Falta-me a 
Oceânia e África.  
Alguma peripécia engraçada 
numa viagem? 
Na viagem à América do Sul, 
que fiz sozinho, ao Peru, 
Bolívia, Chile, Argentina  
e Brasil, tudo de uma vez 
durante um mês e meio. Em 
La Paz [Bolívia], quando 
cheguei ao hotel, vindo do 
aeroporto, percebi que me 
tinha esquecido do telemóvel 
no táxi. Voltei ao aeroporto e 

reconheci o taxista e ele 
disse-me que não tinha nada 
com ele. No dia seguinte fui 
conhecer a noite boliviana, 
que acaba muito cedo. Fui a 
uns barzinhos e às duas da 
manhã fui a outro, que 
fechava mais tarde. Afinal 
era um clube de striptease... 
Fui à casa de banho e deixei o 
meu casaco na cadeira. 
Quando voltei percebi que já 
não tinha carteira... Fiquei 
sem telemóvel e sem 
dinheiro. E foi uma stripper 
boliviana que me emprestou 
dinheiro para voltar ao hotel. 
Felizmente tinha o 
passaporte e a maior parte do 
dinheiro no hotel. 
Fala muito de trabalho  
com a Iva? 

Sim, é inevitável. Damos 
conselhos um ao outro. É 
diário, confiamos muito um 
no outro. 
E que confusão foi aquela  
de se terem casado na 
Tailândia? 
Foi uma brincadeira... Um 
casal de australianos estava 
lá a celebrar o casamento e 
eu tirei uma fotografia com 
um altar e escrevi: “Perdi a 
cabeça” no Facebook. Como 
depois não fui à internet, 
tomou proporções maiores, 
porque há gente sem sentido 
de humor, incluindo 
jornalistas. 
Mas pensam em casar? 
Achamos que é uma 
formalidade.  
E filhos? 

Tenho 26 anos, ainda estou 
numa fase de ascensão 
profissional e um filho 
poderia dificultar um pouco 
as minhas ambições 
profissionais. 
É um homem de esquerda  
ou de direita? 
Identifico-me mais com a 
esquerda, mas não tenho 
partido. 
Sofreu muito com o FC Porto 
este ano? 
Sofro todos os anos, porque 
sou um deslocado e todos os 
dias tenho de levar com 
benfiquistas e com 
sportinguistas. E este ano 
ainda foram mais 
insuportáveis [risos]. Os 
portistas estão habituados a 
ganhar [sorriso orgulhoso].

“QUASE ME APAIXONEI 
POR ELES [SIMÃO E NUNO], 
NO SENTIDO DE QUE  
É BONITO O AMOR  
QUE ELES VIVEM”

“IDENTIFICO-ME MAIS COM A ESQUERDA”
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o período da novela a lei fosse aprovada. Pelos 
vistos não foi e parece que tão cedo não será.  
Era um assunto muito falado nos bastidores 
da novela? 
Sim, acabou por ser recorrente falarmos disso, 
até mais no início da novela porque as nossas 
personagens dependiam um pouco de como a 
lei ficaria. Até fazíamos duas versões de cada 
cena e estávamos sempre a falar disso. A par-
tir do momento em que percebemos que o as-
sunto não ia ficar resolvido, o Pedro Lopes [au-
tor da novela] e a sua equipa acabaram por de-
linear a história não dependendo do desfecho 
da lei da coadoção.  
De qualquer forma, acha que o facto de a no-
vela ter focado o tema da coadoção e da 
adoção ajudou a que o público entendesse 
melhor o que está em causa? 
Acho que ajuda muito. A essência do preconcei-
to reside em não ver as coisas, em esconder 
constantemente as coisas. Uma vez que são 
mostradas de forma normal, como nós esta-
mos a fazer, automaticamente esses precon-
ceitos vão deixar de existir. Não quer dizer que 
seja do dia para a noite, porque as coisas não 
são assim, mas vão gradualmente desapare-
cendo.  
Considera, portanto, que as novelas devem 
ter um papel educativo, de sensibilização, 
não só sobre este tema mas sobre todos os 
temas sociais... 
Não tenho uma opinião definitiva. A novela é um 
produto de ficção que é visto por pessoas dos 8 
aos 80 anos, tem uma franja de mercado enor-
me. Acho que seria hipócrita se não dissesse 
que há um papel educativo e de modelar men-
talidades. E acho que isso está a acontecer com 
esta novela, sensibilizando e espicaçando um 
pouco as pessoas para aceitarem a diferença 
como normal. No entanto, é uma obra de fic-
ção... há que haver um equilíbrio. 
No Brasil, algumas novelas da Globo tive-
ram a capacidade de pôr os políticos a falar 
de alguns assuntos e a tentar mudar leis.  
No entanto, é um país mais preconceituoso no 
que toca à homossexualidade... Quando foi o 
beijo gay no último episódio de Amor à Vida, 
quase que foi um escândalo nacional. E aqui um 
beijo gay em novelas quase nem é comentado. 
E penso que com o passar do tempo seremos 
cada vez menos preconceituosos. 
E como é que as pessoas têm reagido à sua 
personagem na rua? 
Reagem bem [sorriso]. Este meu sorriso escon-
deu aqui algumas coisas. Tenho de dizer que du-
rante a novela estive dividido entre as gravações 
e o Conservatório e por isso passava pouco 
tempo na rua. As abordagens eram mais atra-
vés das redes sociais e por mensagens. E pos-
so dizer que 100% delas eram positivas. Na rua 
têm sido abordagens normais, se bem que 
quando vou ao Norte, onde as pessoas são mais 
expansivas, confesso que ouço algumas frases 
com vernáculo e eu fico com um misto de me 

relação deles fosse mais credível na novela. 
Tenho esperança de ter passado essa química 
da relação para o ecrã. 
É daqueles atores que veem o resultado do 
seu trabalho no pequeno ecrã ou dos que 
preferem não ver? 
Eu adorava ser esse ator desligado que diz: “Eu 
não vejo o meu trabalho.” Mas eu não sou as-
sim... Talvez um dia o seja. Sou muito exigente 
comigo próprio e procuro ir melhorando. Vejo na 
altura ou gravo a novela para mais tarde a ver 
e com isso perceber que pormenores posso al-
terar, que coisas posso fazer melhor. No entan-
to, a minha família lá em casa, a Iva [Domin-
gues] e a Carolina [filha de Iva e do jornalista 
Pedro Mourinho] são fãs da novela. Por isso, 
mesmo que não quisesse, sou obrigado a vê-la 
[risos]. 
E que comentários faz para si próprio? 
Eu já fui mais autodestrutivo, mas felizmente a 
maturidade tem vindo a fazer que esteja dife-
rente e a relativizar mais um pouco. O que ain-
da me acontece é não conseguir ver cenas mi-
nhas com outras pessoas. O que é uma timidez 
parva porque isso acontece e ao mesmo tem-
po a audiência média da novela supera muito 
um milhão de pessoas... [sorriso]. É um con-
trassenso absoluto. 
Mas gosta de se ver? 
Ali não me estou a ver a mim enquanto Ânge-
lo. Vejo-me sempre enquanto personagem. 
Posso dizer que estou a gostar de ver a história 
do Simão e do Nuno e acredito na história de-
les. E quase me apaixonei por eles, no sentido 
de que é bonito o amor que eles vivem. 
Quem o segue nas redes sociais percebe 
que dá grande importância ao exercício fí-
sico. Ter uma boa imagem ajuda a ter su-
cesso na televisão? 
Acha que tenho exposto assim tanto o exercí-
cio físico nas redes sociais? 
Tem posto algumas fotografias... 
Então acho que tenho de reduzir isso... [risos] 
De qualquer forma, a imagem ajuda a ter su-
cesso no pequeno ecrã? 
Seria hipócrita se não admitisse que sim. A be-
leza é o nosso cartão-de-visita num primeiro 
impacto. Mas isso dura 15 minutos. Depois é 
que realmente se vê se a beleza corresponde a 
algo com conteúdo, que seja sustentável, se há 
sumo para espremer.  
Dedica muitas horas ao ginásio? 
Não vou muitas horas, mas vou regularmente 
ao ginásio. Agora comecei também a fazer ki-
ckboxing, porque fui desafiado por alguns cole-
gas lá da novela... Acho que herdei isto do exer-
cício físico por código genético, já que o meu pai 
era professor de Educação Física e eu ainda 
pensei seguir as pisadas dele até me ter perdi-
do e metido neste mundo [sorriso]. 
E tem uma alimentação cuidada... 
Vou tendo... Eu não acredito nas dietas ioiô. Acre-
dito numa alimentação regrada, em que tenho 
um dia da semana para comer tudo à vontade... 

sentir ofendido e agradecido por verem o traba-
lho que estou a fazer. 
Então sente que há preconceito. 
Há cada vez menos. O maior preconceito é o 
que talvez esteja camuflado. Algumas dizem 
que não são preconceituosas, porque é politica-
mente correto, mas no fundo são. É como com 
o racismo, está ao mesmo nível. Mas dizer que 
não se é preconceituoso já é ter consciência de 
que isso é errado, o que é positivo. 
Além de ter falado com amigos gay, como 
se preparou para ser Simão? 
Foi sobretudo um trabalho observacional, em 
que eu me aproximei de amigos com orienta-
ção sexual diferente da minha, para ver o com-
portamento, compreender as motivações, que 
não são muito diferentes das minhas. Saí à noi-
te com eles. E foi engraçado. Numa dessas noi-
tes fui só com o [ator] Rui Neto [que interpre-
ta Nuno, namorado de Simão] para um bar 
para encontrarmos química para as persona-
gens. Foi uma experiência muito engraçada, 
porque a novela já começava connosco como 
tendo uma relação há alguns anos e nós pro-
pusemo-nos iniciar o nosso “romance” na vida 
real. E imaginar como teria sido o princípio da 
relação. E depois começámos a ir a locais onde 
o Simão e o Nuno teriam ido. E isso fez que a 
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Então regressemos ao seu passado. Como 
foi a sua infância no Norte? 
Nasci no Hospital de São João do Porto, mas a 
minha vida foi mais passada no concelho de Vila 
Nova de Gaia, na Aguda, que já é mais perto de 
Espinho.  
E como era na escola? Um traquinas ou um 
tímido? 
Acho que estava ali no meio... Não era o rufia 
que não ligava às aulas, até porque eu gosta-
va realmente de estudar, a ponto de achar as 
férias de verão demasiado longas. Eu era um 
aluno aplicado, sempre tive boas notas, ga-
nhava tudo o que era con-
cursos de poesia. Isto na 
primária. Andar num colé-
gio de freiras foi muito im-
portante para mim, como 
base de valores. Depois 
na adolescência tive uma 
vivência “regada” com cul-
tura, porque o meu pai le-
vava-me a exposições, a 
museus, a peças de tea-
tro... por isso este bichinho 
foi fomentado desde cedo. 
E nas férias vinha para Lis-
boa para casa da minha tia 
que é atriz [Estrela No-
vais]. Às vezes calhava ela 
estar a fazer uma novela 
na RTP ou na TVI e eu ia 
aos bastidores só para ob-
servar como se fazia. E eu 
ficava fascinado com 
aquele mundo. Até houve 
um episódio engraçado. 
Na altura eu pedia autó-
grafos aos colegas da mi-
nha tia e quando comecei 
a trabalhar em novelas 
em Lisboa, no último dia 
de gravações eu pedia 
sempre uma dedicatória. 
Um hábito que tenho até 
hoje. Também o fiz quan-
do acabaram as grava-
ções de Sol de Inverno e gozaram todos comi-
go por ser coisa de adolescente. No entanto, 
eu tenho um livrinho que guardei desde os 
meus 10 anos e quando voltei a encontrá-lo vi 
um autógrafo do Rogério Samora de 1997. 
Achei aquilo delicioso e fui mostrar ao Rogé-
rio esse autógrafo para ele fazer outro 17 
anos depois [sorriso quase infantil]. Foi 
formidável. 
E como foi a sua vida já adoles-
cente, na escola secundária?  
Foi quando eu comecei a despertar 
mais para as artes. Antes disso eu 
achava que ia ser jogador de fute-
bol como todas as crianças. 
E chegou a jogar futebol? 
Sim, no clube do meu coração, no 

Futebol Clube do Porto, nas camadas jovens. 
[pausa breve] Não me olhe de lado... senão aca-
bamos já aqui a entrevista [risos]. Mas depois 
comecei a ligar mais às minhas composições, 
ao teatro. Comecei a escrever as minhas pri-
meiras peças e a encená-las. Tudo amador, ini-
cialmente. A seguir é que comecei a fazer tea-
tro semiprofissional e a encarar mais a sério 
esta profissão. 
Na adolescência era um quebra-corações? 
Não... era o oposto. Eu era sempre o rapaz que 
se apaixonava por uma rapariga mas que era 
sempre visto como o melhor amigo ou um ir-

mão. Elas nunca me viam como um potencial 
namorado. Talvez tivesse que ver com a minha 
fisionomia, eu era muito magrinho, era tímido... 

E eu também não 

conseguia expressar muito bem os meus sen-
timentos, era introvertido. 
E quando se mudou para viver em Lisboa?  
Logo que acabei o 12º ano.  
Apesar de ir a Lisboa todos os anos, a mu-
dança foi um choque? 
Não muito, apesar de ter vindo de mãos a aba-
nar, com algumas roupas e pouco mais. Fui vi-
ver para casa de um amigo meu e pedi dinhei-
ro emprestado nos primeiros tempos. O meu 
objetivo principal foi arranjar um trabalho. A pri-
meira entrevista de trabalho que fiz foi na dis-
coteca Lux e fiquei como barman durante seis 

meses. 
E como foi essa expe-
riência? 
Pá... foi penoso. Entrava às 
23.00 e saía às 08.00. Até 
porque eu não bebia ál-
cool. Eu tinha 18 anos e só 
comecei a beber aos 23. 
Fiz seis meses de Lux sem 
tocar numa gota de álcool, 
acho que ninguém conse-
gue isso [risos]. Via as figu-
rinhas de toda a gente...  
Até de atores...  
Sim... vi vários episódios 
[risos]. 
E depois do Lux? 
Fui fazendo alguns cas-
tings, até que surgiu esse 
da Doce Fugitiva em que 
consegui ser escolhido. A 
seguir fui fazendo coisas 
pontuais que davam para o 
meu sustento básico.  
Entretanto entrou para a 
Escola Superior de Cine-
ma e Teatro [Conserva-
tório]... 
... onde ainda estou. Entrei 
há três anos, quando esta-
va a fazer a novela Laços 
de Sangue, e tive uma pa-
ragem pelo meio, que coin-
cidiu com Rosa Fogo. 

Bem antes disso, a sua segunda novela  
foi Morangos com Açúcar. Foi uma boa  
escola?  
Sim, para aprender a trabalhar em grupo e para 
aprender a técnica. Mas acho que se resume a 
isso. Porque depois era muita gente a correr 
atrás do mesmo e por vezes o ambiente não era 
o mais saudável entre colegas.  
Estavam lá pela fama... 
[pausa] Convenhamos... 90% da minha gera-
ção de atores não tem formação e eu tenho de 
me demarcar disso, mas por mim. Eu não con-
cebo estar numa profissão sem ter tido qual-
quer formação para isso. Voltando aos Moran-
gos... havia muita gente deslumbrada, claro. 
Não serei cruel a ponto de dizer que estariam 
ali só pela fama, talvez muitos estivessem para 
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No resto dos dias, não é que me prive de nada, 
mas eduquei-me a comer. Os miúdos deviam ter 
noções básicas de nutrição desde cedo, porque 
às vezes é por mero desconhecimento que se 
come mal. É uma questão de hábito. 

O RAPAZ TÍMIDO, VICIADO EM AUTÓGRAFOS  
E QUE JÁ FOI BARMAN NA DISCOTECA LUX 
 
O seu primeiro trabalho em televisão foi 
Doce Fugitiva, em 2006. Como chegou até 
aí? 
Foi um casting. Já agora, voltando um pouco 
atrás, quando me perguntou como eu me via 
no pequeno ecrã... Há pouco tempo, a TVI vol-
tou a repetir essa novela. Quando me vi nem 
queria acreditar como eu era tão mau, tão ver-
dinho... Tinha a pronúncia nortenha que se no-
tava a léguas... 
Por falar nisso. Fez por perder o sotaque do 
Norte? 
Foi. E foi quase traumático. 
No Norte não lhe perdoam isso... 
Pois não [risos]. Sempre que volto ao Norte sou 
gozado pelos meus amigos. 
Mas como trabalhou isso? 
Depois dessa Doce Fugitiva fui protagonizar 
uma série infantojuvenil na RTP2, o PICA, que 
queria dizer Plano de Intervenção em Canal Al-
ternativo. Aí, a minha personagem tinha uma 
irmã, que era de Alcobaça, com um sotaque im-
pecável. E eu tinha um sotaque nortenho acen-
tuado. E em cada cena eu era deliberadamen-
te gozado, mas sempre na brincadeira. A partir 
daí ia para casa treinar palavras que não conse-
guia pronunciar como cá em baixo. Não tive au-
las de ninguém, foi um trabalho diário meu que 
durou um ano. Aos poucos fui perdendo o so-
taque do Norte. No entanto... sempre que há 
uma discussão qualquer, vem o Norte ao de 
cima. Ainda por cima tenho uma nortenha lá 
em casa [a Iva Domingues], que é de Braga. 
Acho que a essência está cá. 
E quando vai ao Porto chateiam-no muito 
por causa disso? 
Chateiam... Os meus amigos dizem que já não 
sou um nortenho de gema e que só falo à lis-
boeta... estão sempre a dizer: “Fala à Norte!” 
E quando lá está não apanha o jeito de falar 
do Norte?  
Se for um fim de semana, não, mas se ficar 
mais tempo apanho algumas coisas, é normal. 
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experimentar e nem tivessem a real aspiração 
de serem atores. 
E é mesmo a representação que quer como 
modo de vida? 
Sim, por muitos e bons anos. É visceral e é o que 
me motiva a acordar de manhã. É o que me faz 
feliz, o que me motiva a ser melhor. 
Mas também enveredou pela música, com 
o projeto Angel-O. O que se pode esperar 
desta outra sua faceta como cantor?  
É algo que começou há muito tempo. Ainda na 
adolescência comecei a escrever as minhas pri-
meiras músicas. No entanto, este outro meu 
lado só surgiu depois de eu ter mais visibilida-
de na representação. E o facto de essa verten-
te ter vindo depois... foi visto com renitência.  
As pessoas terão pensado: “Olha este, que 
é ator e já julga que também canta.” 
Acho que toda a gente pensou isso e eu tenho 
de compreender essa forma de ver as coisas. 
No entanto, eu sou fiel a mim próprio e aquele 
foi um projeto que marcou uma fase da minha 
vida, com um determinado target e uma deter-
minada linguagem e que ficou por ali. 
O projeto acabou? 
Como Angel-O, sim. 
E vem aí outro projeto na música?  
De vez em quando tenho feito outras composi-
ções. Vou a estúdio guardar algumas maque-
tes. De qualquer forma, não vai sair nada duran-
te a novela Sol de Inverno. A seu tempo vai sair 
algo o mais fiel a mim possível. 

Entretanto esteve no Dubai para gravar a 
nova novela Mar Salgado. Como foi a expe-
riência? 
Foi emocionante! Estar fora de Portugal num 
contexto profissional acaba por estimular mais 
o espírito de grupo e entreajuda, e esta coesão 
é vital quando um novo projeto começa. Gravá-
mos a temperaturas que chegavam aos 42 
graus, mas, tirando isso, fez-se sempre um es-
forço para não sobrecarregar a equipa com 
muitas horas de gravação, de forma a adaptar-
mo-nos melhor ao clima. 
Como se chama a nova personagem e o que 
já se pode saber? 
Chama-se Miguel e é instrutor de mergulho, 
no Dubai. Vive a vida de forma descontraída e 
costuma ver sempre o lado positivo das coi-
sas. É chefe da Leonor, que é interpretada pela 
Margarida Vila-Nova, e têm uma amizade co-
lorida. E os contornos desta amizade vão 

sendo desvendados quando a Leonor decide 
que tem de regressar a Portugal. 
E dentro de um mês vai para o Rio de Janei-
ro estudar. Que expectativas tem sobre 
esta nova experiência?  
Vou em regime de Erasmus, fazer o primei-
ro semestre do 3º ano da minha licenciatura 
em Teatro – Ramo de Atores. Vou para a Uni-
rio, a Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro, e estou muito contente por con-
seguir realizar esta etapa académica. Sinto 
que é importante para mim crescer não só 
como ator, mas também como pessoa. Estar 
em confronto com novas pessoas, novas cor-
rentes, métodos e experiência farão de mim 
não só um melhor ator, espero, mas uma 
pessoa mais completa. 
Como vai gerir a separação geográfica com 
Iva Domingues?  
Com Skype, mensagens escritas, Facetime, 
todas as ferramentas que a tecnologia dos 
dias de hoje proporcione para encurtar a dis-
tância. Tirando esta parte, a Iva vai tentar vi-
sitar-me sempre que puder, para matarmos 
saudades. 
Depois do Rio de Janeiro já tem outros proje-
tos? 
O futuro da minha personagem é ainda uma in-
cógnita e está nas mãos da autora, a Inês Go-
mes. Portanto, estou atento e recetivo às mu-
danças na história e pronto a voltar ao projeto 
se assim for necessário. NTv

SOBRE A SUA FACETA 
COMO ANGEL-O: “FOI UM 
PROJETO QUE MARCOU 
UMA FASE DA MINHA VIDA 
[...] E QUE FICOU POR ALI” 
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