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Homem Cosmo
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omo era o Ângelo André,
com 10 anos?
Não gosto que me
chamem de Ângelo André! É uma junção de
nomes horrível e já falei com os
meus pais sobre isso! [risos] Era
um menino ingénuo, com uma
visão cor-de-rosa do mundo.
Tive uma boa educação, e o facto
de ter estudado num colégio de
freiras ajudou a construir as
bases da personalidade que fui
desenvolvendo na adolescência.
Foste sempre bom aluno.
Esforçavas-te para isso?
Sempre gostei de aprender, mas
nunca me esforcei muito. Era
aquele aluno que até podia ter as
notas máximas, mas como gostava muito dos intervalos, acabava por não ser o melhor.
Sentias que o teu futuro
era na representação?
Um dos meus sonhos era ser
jogador de futebol. Quando a
minha personalidade começou
a ficar mais definida tive de fazer
escolhas, e foi aí que apanhei este
“vírus”da representação, que me
condenou para o resto da vida.
Que sacrifícios tiveste
de fazer pelo teu sonho?
Como sou do Porto, tomei a
decisão de vir para Lisboa.

Desde os 16 anos que disse aos
meus pais que quando terminasse o 12º ano queria vir para
Lisboa. Eles nunca me levaram
muito a sério, mas o certo é que
assim que concluí o secundário
vim para Lisboa, praticamente
sem nada. Só com uma mala
cheia de roupa e sonhos.
A formação é essencial
na carreira de um ator?
É fundamental. É uma das melhores ferramentas que um ator
pode ter para o futuro. Não encaro a profissão como efémera
ou algo a cinco ou 10 anos. É a
profissão que escolhi para a
minha vida, portanto, quanto
mais formação tiver, melhor ator
vou ser. Pelo menos tenho essa
esperança. Daí ser incansável na
formação que faço, algo contínuo. Quanto mais experiências
colecionar, melhor vou transportá-las para os papéis.
Que outras ferramentas
são fundamentais?
Sou suspeito porque adoro viajar, mas acho que é essencial para
entrar em choque com outras
culturas. O problema de quem
não viaja é que fica confinado a
uma só realidade.
A ida para o Brasil foi fruto
dessas duas paixões: aprender e viajar?

Não tinha pensado por esse
prisma, mas sim! Estou a terminar a licenciatura em Teatro na
Escola Superior de Teatro e Cinema, e havia a possibilidade de
fazer intercâmbio. O Brasil
atraiu-me pelo mercado de telenovelas mais antigo e evoluído
do que o nosso, e quis beber um
pouco do que eles fazem.
Quais eram as perspetivas?
Tenho os pés muito assentes na
terra e a minha gestão de expetativas é baixa, para não me desiludir. Q uer ia terminar
o semestre, foi esse o meu foco.
Qual foi a maior surpresa?
Já não vivia sozinho há muito
tempo, não estava só comigo
durante tanto tempo, e nestes
seis meses houve um processo
de metamorfose, de adaptação a
costumes, hábitos, uma nova
rotina. Procurar uma zona de
conforto no desconfortável.
Qual é a maior diferença
entre o universo da representação no Brasil e cá?
É só a dimensão. Também têm
uma forma de representar tradicionalmente mais naturalista,
que tem a ver com a própria
cultura do povo. A génese portuguesa é mais reservada, o que
se traduz na forma de representar. Como o povo brasileiro tem
uma forma de estar mais aberta,
também transparece na maneira
como representa. De resto tem
só a ver com as dimensões do
país e do mercado de trabalho.
Quais são as maiores diferenças culturais?
Os cariocas são muito mais relaxados na forma de encarar a
vida. Nós, portugueses e europeus, somos ensinados desde
crianças a ter uma disciplina de
trabalho e a ser metódicos. Lá,
aquela história do “deixa andar”
é muito evidente. Por exemplo,
fui à faculdade no dia indicado
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para começar as aulas e o departamento estava fechado. Na semana seguinte aconteceu a mesma
coisa. Quando finalmente reuni
com o diretor do curso, o próprio
professor disse: “Cara, você tem
que relaxar, você está no Rio! Você
Não tem que estudar tanto, entendeu? Vai para a praia!” [risos]
Participaste numa série lá?
Sim, foi de um nervosismo incrível, até porque tive de treinar o
sotaque brasileiro. Mas também
praticamente não falava português “de Portugal” lá, porque eles
acham que falamos muito rápido.
Tive que aligeirar o sotaque.
A série chama-se As Canalhas. Fala sobre o quê?
São histórias diferentes em cada
episódio, que retratam o dilema de
uma mulher diferente, e que age
sempre com alguma malandrice.
As mulheres podem ser mais
malandras do que os homens?
Claro que sim! A emancipação da
mulher é uma realidade, e a mulher pode ser tão ou mais malandra do que o homem!
O que é que “a Brasileira
tem”?
A carioca é “desempoeirada”, não
se preocupa com o que vão pensar
dela, se quer fazer uma coisa faz.
E o que é que “a Portuguesa
tem??
A portuguesa é uma mulher incrível! Sou apaixonado pelas mulheres portuguesas. Tem tudo
o que a brasileira não tem! [risos]

FOTOS: PAULA BOLLINGER; CABELO E MAKEUP: CLÁUDIA FIGUEIREDO; STYLING: INÊS MARGARIDA MARTINS; AGRADECIMENTOS: HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LISBON - AV. LIBERDADE

O que te fez mais falta?
A namorada, os amigos e a família. É uma resposta muito
cliché, mas para quem está
muito tempo fora começa a
pesar muito. As redes sociais
ajudam mas não solucionam.
É preciso intimidade, proximidade, e são as pessoas que nos
amam mesmo que fazem realmente falta.
Foi difícil estar longe da
Iva este tempo?
Claro que foi, muito difícil.
O que é que só ela vê em ti?
Esse é um dos nossos segredos,
só nós é que sabemos…
Qual é o segredo do sucesso
da vossa relação?
Os pilares que nós mantemos ao
longo destes quatro anos que
vivemos juntos são o diálogo e a
confiança um no outro. Mas
essencialmente o diálogo, não
guardar nada para nós e pôr tudo
em cima da mesa. Só conversando sobre os problemas é que
eles se resolvem.
Incomoda-te quando é
dado mais destaque à tua
vida pessoal do que ao teu
trabalho?
Incomoda, mas é um acessório
da minha vida. Claro que gostava que dessem mais valor ao
que eu faço, porque é para isso
que trabalho, e só o lado profissional é que devia ser público.
No entanto não é bem isso que
acontece, mas são essas as regras
do jogo.
Abordar a questão da co-adoção por parte de casais
homossexuais numa novela
foi um desafio redobrado?
O desafio já era grande o suficiente pelo facto de viver uma
relação entre dois homens, a co-adoção não acrescentou peso.
Mas tive orgulho por representar uma causa que, infelizmente,
ainda não foi a bom porto.
Tenho pena que os senhores que
nos representam não tenham
uma visão mais à frente, porque
são responsáveis pelo progresso.

No Rio, deste aulas de teatro numa prisão. Como foi?
Recebi formação para dar aulas
aos presidiários de Bangu, a prisão de segurança máxima do Rio
de Janeiro. A expetativa era
enorme, muitas reservas e limites, e a certa altura só queria ir
para ver como era. Mas foi bem
mais tranquilo, porque pensava
que ia encontrar pessoas muito
perigosas e que não fossem sociáveis mas, pelo contrário, encontrei pessoas muito carentes,
que só precisavam de conversar,
e onde a aula de teatro acabava
por ser o momento alto da semana. Somos habituados a ostracizar quem está preso, é algo
inerente na sociedade, e foi uma
experiência muito positiva porque podia estar com um traficante ou um assassino ao meu
lado, mas não podia ter preconceito em relação àquela pessoa,
porque naquele momento só
vivia o teatro. Foi a maior lição
que retirei dessa experiência.
A tua imagem é uma mais-valia ou pode ser prejudicial para alguns papéis?
As duas coisas. Pelo meu tipo de
fisionomia geralmente sou associado a um tipo de personagem,
e como procuro versatilidade
nos papéis, pode limitar um
pouco a escolha. No entanto,
estou a fazer formação e a dar o
peito às balas para contrariar essa
tendência com o meu trabalho.
Sempre tiveste uma boa
relação com o corpo?
Não, pelo contrário. Era o típico
adolescente muito magrinho,
que não gostava do corpo e com
uma autoestima em baixo. As
miúdas olhavam para mim sempre como o melhor amigo ou
irmão mais velho. A minha adolescência não foi fácil!
Quando passaste a gostar
do que vias ao espelho?
Foi gradual, mas aconteceu já na
fase adulta. Quando vim para
Lisboa comecei a fazer exercício,
a comer mais, e comecei a mudar.
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Como te preparaste para
fazer a capa de uma revista
masculina... à distância?
Foi um processo intercontinental, mas estava em contacto
constante com o diretor da revista, Pedro Lucas, que é meu
amigo pessoal. Durante cerca de
2 meses falámos no Whatsapp
todos os dias, ao ponto de a Iva
começar a desconfiar quem era
a pessoa que me mandava tantas
mensagens! [risos] Preparei-me

a nível de alimentação e treino,
acompanhado por um P.T.
Encarei como um desafio e acho
que o resultado foi bom.
E a música?
Está em stand-by por ter estado
a estudar noutro país, e agora
estar dividido entre terminar o
curso e ir participar noutra novela da Sic. Não está esquecida
e continuo sempre a escrever.
Mais cedo ou mais tarde poderão ter novidades. 
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