
aprender tanto malabarismo
comotrapézio,aliás,aindaestou
a aprender a tornar-me mais

competenteparaque,àmedidaque
a novela avança, podermos ir fa-
zendocadavezmelhor,dispensan-
doosduploseoferecendomaisqua-
lidadeeverdadeaopúblico.”
Maschegaraestaverdadeéoutra

história, que não foi feita para co-
rações sensíveis nem para gente
comvertigens.Felizmente,Miguel
Costa sempre sentiu uma certa
atração pelos malabares e desde
que assumiu o papel passou a fre-
quentarencontrosdemalabaristas
e a treinar.Muito. Tanto que até já
abriuumlábio.
“Agoraandosemprecomasbolas,

osmalabares e os arcos para todoo
lado e treino a toda a hora. Feliz-
mente, láemcasa,asminhas filhas
achampiada”,conta.
Masa ‘piècede resistance’daen-

cenação é mesmo quando tem de
desafiarasalturasesubirparaotra-
pézio. “Tinha algum receio. Feliz-
mente, nunca tive vertigens, há
muitosatoresquetêm.Mas treina-
moscomaajudadequemsabe,com
o trapézio mais baixo, e tem sido
muitogiro”,explica,momentosan-
tes de entrar na tendade circo que
serve de ‘décor’ e onde decorrerá
grandepartedaação.
Quemtambémandounas alturas

foiSãoJoséCorreia,quandopartici-
pouem‘Worms’,umespetáculode
Rui Neto. “Supostamente passava
45minutosemquedapermanente,
oquesignificavarepresentardeita-

estir a pele dos outros não é fácil,
masesseéodiaadiadosatores.As
estratégias são mais que muitas,
numvaletudoquevaidesdeexer-
cícios de improviso a trabalho de
campo que já levou muitos atores
profissionais aaprender a tirar ca-
fés, a tocar violino ou a passar uns
diasnohospital. Tudoemnomeda
credibilidade que se quer ver e
aplaudir,nopalcoounoecrã.
Foiessabuscadenaturalismoque

pôs o atorMiguelCosta a aprender
malabarismo e a movimentar-se
numtrapézio.Asuapróximaperso-
nagemnatelenovela‘AlmaeCora-
ção’éumartistaeprofessordeartes
circenses e Miguel Costa não quis
deixarcréditosemmãosalheias.“É
claroque,nestescasos,existemdu-
plos e eles substituem-nos sempre
que necessário, mas nós, atores,
tambémgostamosdedaromáximo
de nós à personagem. Quis logo

Para a próxima
telenovela daSIC,
‘Alma eCoração’,
Miguel Costa aprendeu
a andar no trapézio
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COMOÉVIVER
VESTINDOAPELE

DOSOUTROS
As técnicas sãovárias e às vezes épreciso
aprendera tirarcafés ouavoarno trapézio

DARUAPARAOCINEMA
PORTUGUÊS
OrealizadorJoãoCanijo é
conhecidopor levaros seusatores
a experimentarmuito intensamente
o trabalho decampo. Para o filme
‘Fátima’, as atrizes estiveram a
vivervárias semanasemVinhais,
Trás-os-Montes, esaíram devários
pontosdoPaís comgruposde
peregrinos, com direito a lágrimas
ebolhas nospés. Numaoutra
produçãosua, ‘SanguedoMeu
Sangue’, o elenco tambémviveu
algumassemanasnumbairro
degradadodaAmadora, antes
da rodagem. Já o livro ‘CemMil
Cigarros’ éumacoleçãode textos
sobrea obra cinematográfica de
PedroCosta, escrita por28críticos,
ensaístas, cineastaseartistas
portugueseseestrangeiros, em que
sereúnem algunsdos textosque
deramorigem àobra do realizador
eque tambémajudavam à
construçãodaspersonagens.

Orealizador João Canijo

Trabalho
de campoV



assim um bocado a ‘dona disto
tudo’, tinha a arrogância de quem
põe e manipula tudo e todos”, re-
cordaaatriz.
Talvezpor isso,oatorJoãoDidelet

frisa que quanto mais distante a
“personagemé,maiscomplicadase
torna”. Como foi, por exemplo, o
Radu, de ‘AÚnicaMulher’. “Fazer
desociopata–ejámetocouporduas
vezes – foi o mais complicado. Foi
preciso lermuitosobreotemaere-
corri, inclusivamente, aconversas
comamigosmeusquetrabalhamna
áreadaPsicologia”,afirmaJoãoDi-
delet.Noquedizrespeitoatrabalho
decampo,oatorjátevedeaprender
aartedovolteio-umadisciplinaar-
tística edesportivanaqualosatletas
executammovimentossobreodor-
so de um cavalo emmovimento -
comos homens daGNRno quartel
daAjuda. Didelet tambémjáviveu
alguns dias nomeio do campo, em
Estremoz,paraconstruirapersona-
gem de ‘Belmonte’, um agricultor
falidomasdebomcoraçãoquevivia
nummoinho.
Otrabalhodeaproximaçãoé“es-

da sobre uma grade, presa por um
braço,oqueéumaposiçãoantina-
tural”, recorda. Por isso, a entrega
temdesertotal.“Apontodeacredi-
tarmosque estamos aviver aquilo,
queestamosacair.”
Outrospapéisnãoexigiramtanto

fisicamente,masfizeram-naescal-
pelizaroutrosmundos.Foiocasode
Antónia, datelenovela ‘SantaBár-
bara’: “Umavilã do piorio. Mas na
altura,porcoincidência,estalavao
escândalodoRicardoSalgadoevi-
nhamàbailatodososdiasnomesde
poderosos corruptos. Inspirei-me
muito nisso, porque a Antónia era
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“Vouvampirizar
oque for
preciso
MARCANTONIODELCARLOATOR
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daspersonagens tradicionais,ovi-
lãoeaboazinha”,refereorealizador
ManuelPureza.Ecomoseconsegue
o efeito surpresa? “Dando-lhes li-
berdadede improvisoedecriação.
Oque fiz foidistribuir-lhesmuitas
daquelas comédias ‘nonsense’ dos
anos80,tipo‘OndeéquePáraaPo-
lícia?’epedir-lhesquetrouxessem
assuaspróprias ideias”, revelaMa-
nuelPureza.
Por isso, não é de estranhar que

um ator esteja sempre em busca,
comorefereMarcantoniodelCar-
lo. “Vouatodoo ladovampirizaro
que forprecisoparadescobriruma
maneira de andar, uma voz, um
sentir de umapersonagem”, afir-
ma o ator que aprendeu com
“grandes mestres” - como João
Mota e Luís Miguel Cintra - que o
“simpleséqueédifícildealcançar.
A técnica do ator deve ser usada
semque o espectador se aperceba
disso.Eodifíciléexatamente isso”.
Mas é oquevai termesmode fazer
paradar corpoaoPaulode ‘Almae
Coração’:“Estouagoraadarospri-
meiros passos com a personagem
danovela, queémuitodifícilde in-
terpretar, pois exige uma série de
maneirismos que não são meus”,
justifica.
DissofalatambémMariaJoãoBas-

tos. “Cadaator trabalha à suama-
neiraedependendodapersonagem
que tem entre mãos. O processo é
muito variável, mas é muito mais
exigentedoquesepossaimaginar...
e ainda bem! Umavez li uma frase
doRobertdeNiroque ficou: ‘eusei
que estoua fazerumbomtrabalho
quandomedizemqueparecequeé
fácil’.Portráséumtrabalhodeuma
entrega física e emocional muito
grande,muitashorasde trabalhoe
ensaio. Temos de sentir as angús-
tias,asdúvidas,asemoçõesdaque-

sencial para arranjar as respostas
queprocuramosparaaconstrução
dapersonagem”, frisa,porseutur-
no, a atriz Alda Gomes. Uma das
personagensmaisexigentesqueal-
gumavezencarnoufoinofilme‘Ga-
nhar aVida’,deJoãoCanijo.
“Era muito intensa e complexa.

Tive que aprender a falar o básico
emfrancês, emapenasduas sema-
nas, antes das filmagens. Convivi
com grupos de jovens franceses
queestavamintegradosnaprodu-
ção do filme e frequentei a casade
emigrantesportugueses.Participei
emgruposdefolcloree tenteiobter
omáximode informaçãoquecon-
seguijuntodosmesmos,paraator-
narcredível.”

Darliberdade
Em breve, Alda Gomes será uma
hospedeira apanhada num ataque
terroristanasGalinheiras,nacomé-
dia ‘nonsense’ deManuel Pureza e
SérgioGraciano,quenodia26che-
ga às salas de cinema. Ali, todos os
atoressaemdasuazonadeconforto.
“Acho que é até uma coisa que os
atoresquerem,porqueestão fartos

Osatores estão fartos de
fazeremsempreomesmo.
Desafiá-los édarespaçopara
o improviso eparaacriação
MANUELPUREZAREALIZADOR

“

Émuitomais
exigentedo
que sepossa
imaginar
MARIAJOÃOBASTOS ATRIZ

“

1

lapessoaparaqueopúblicoaspos-
sasentir também.”

Autênticas‘esponjas’
Há alguns anos, Maria João Abreu
feznoTeatroAberto ‘As Presiden-
tes’. “Eu era uma empregada de
limpezaque desentupiaas retretes
comasmãosepassavaapeçaeufo-
ricamente a falar disso e das coisas
que de lá saiam. E essa foi umadas
personagensmaisdifíceisque jáfiz,
porfaltadereferências”,recorda.
É na observação dos outros e do

pulsar do quotidiano que Maria
Joãoencontraamatériaprimapara
trabalhar. “Estousempre aobser-
var, aabsorver amaneiracomoas
pessoas falam, comportam-se ou
gesticulam.Éfrequenteveralguém
naruae,pelo semblante,pôr-mea
imaginar como será a sua vida,

porque é que está triste ou feliz e
esse exercício é-meessencialpara
depois transportar para o palco as
emoçõeseasvivênciasqueelasme
convocam.”
ParadarvidaaIsabelGalvão(‘Pai-

xão’), por exemplo, emque inter-
pretaumamãequenuncadeixoude
procurarafilhadesaparecidahá20
anos,quandotodaagenteaacusava
deseguircomasuavidaparaafren-
te, aatrizviumuitas entrevistasde
FilomenaTeixeira,amãedeRuiPe-
dro, o menino desaparecido em
Lousada, em 1998. “Para perceber
como éque aquelamãe agia, como
sesentia. Issoacabaportornaressas
personagensmuitomarcantestam-
bém para os atores porque viven-
ciamososeusofrimento.”
Mas aformacomooator trabalha

“nuncaé igual”, refereporseutur-
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Vimuitas
entrevistas
comamãe
doRuiPedro
MARIAJOÃOABREU ATRIZ

“

1Em ‘Casa deLava’, Inês
deMedeiros trabalhou com o
realizadorPedro Costa que dis-
tribuiu aos atores excertos de
poesia, pinturas e fotografias
que os ajudaram a vestir a pele
das suas complexas persona-
gens. O entrosamento com o
texto é essencial para a atriz e
atual presidente da CâmaraMu-
nicipal de Almada2Nocine-
ma, AldaGomes trabalhou
com o realizador João Canijo em
‘Ganhar a Vida’, em que teve que
aprender a falar francês e a in-
corporar a forma de estar dos
emigrantes. Mais recentemente
foi dirigida porManuel Pureza e
Sérgio Graciano no filme ‘Linhas
de Sangue’, que no próximo dia
26 chega às salas de cinema
3Carla Chambel encontrou
num café da sua vizinhança a
‘escola’ ideal para a persona-
gem que interpreta em ‘Bem-
-vindos a Beirais’. Mas também
já aprendeu a ser uma polícia
durona para o filme ‘4ª Divisão’,
de Joaquim Leitão

2

3

no Sandra Celas. “É sempremuito
alquímico.Temosvárias formasde
aproximação. Por exemplo, já fiz
umaadictaemtranquilizantesean-
tidepressivos e foi preciso docu-
mentar-me sobre o assunto. Num
telefilme emque fiz demédica tive
de ir aumhospital e aprender com
osprofissionaisdesaúdeareanimar
uma pessoa. Também já aprendi a
dispararumaarma”, recorda.Para
vestirapelede Júlia, a jornalistade
‘InspetorMax’,SandraCelas inspi-
rou-se numa amiga jornalista e
também “numa figura muito co-
nhecida e muito determinada da
comunicação social”.Mas aqui até
nem era complicado, pois Sandra
Celaschegouafazer jornalismoan-
tesdacarreiradeatriz.
Entreosmaisdifíceisquefezestá,

sem dúvida, uma certa rainha de

copasde ‘AlicenoPaísdasMaravi-
lhas’: “Tinha um lado retorcido e
maquiavélicomuito evidente e, ao
mesmo tempo, um lado cómico.
Mas era em teatro, em que temos
muitomaistempoparaadramatur-
gia e para um trabalhomuitomais
estilizadoeelaborado”,garante.

Esforçofísico
ParaCarlaChambel,houve‘mulhe-
res’ que a desafiaram de verdade:
“HelenaTavares, subcomissáriade
umaequipadaBrigadade Investi-
gaçãoCriminaldaPSPnofilme ‘4.ª
Divisão’,de JoaquimLeitão, foium
osso duro de roer. Depois aMarina
de‘Bem-vindosaBeirais’.Nuncati-
nha estado num balcão a tirar ca-
fés!”,conta.
No caso da subcomissária foi um

processo de preparação em várias

frentes. Primeiro,houveumapre-
paração física exigente com uma
treinadorapessoal(TeresaMonroy).
“Elacompletouotrabalhotambém
comumprocessomental,paratra-
balharaminhaassertividade,uma
atitude mais fria e dura. Depois
passei por uma formação com um
agentedaPSP,Rúben,quemeensi-
nouafazerdetenções,usoeportede
armaelevou-meduranteumama-
nhã para um campo onde tive de
responderaváriassimulaçõeseagir
deacordocomisso.Foifantástico.”
Porúltimo,aatriztevetreinodeluta
comoduploDavidChan,dosMads-
tunts e pôde ensaiar previamente
comoatorMiguelMelo,comquem
tevede‘ajustarcontas’!
“Nocasodasubcomissária,areali-

dade daquela personagem estava
completamente longe da minha.
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Épreciso
perceber
a lógicada
personagem
INÊSDEMEDEIROS

“



quetudoe issopodeseradquiridoa
olhar para uma pintura ou a ouvir
umamúsica.Houveumapersona-
gem que me surgiu assim, de uma
ópera. Funciona como um gatilho
para encontrar a verdade sobre
aquelecaráter,parapodervivê-loe
respirá-lo.”
TambémHeitor Lourenço já teve

deaprenderamontaracavalo,afa-
larespanhol,atocarpianoeatévio-
linomas,acimadetudo,faz“muitos
exercíciosdeimprovisação”. Ainda
assimtevepersonagensquelhede-
ram dores de cabeça. E de costas.

àimaginaçãodoespectadorpreen-
cheresseespaço.”
Emtelevisão e cinema, oator en-

saiamaioritariamentesozinho.“Se
houver disponibilidade dos outros
podeaconteceraquiloaquechama-
mos ‘passar texto’antesdegravar-
mos. Em teatro, o processo é mais
coletivo.Somos,porvezes,osespe-
lhosunsdosoutrosparamelhorar-
mos, para encontrar novas solu-
ções”,explicaCarla.
ParaHeitorLourençotudocome-

çacoma“fisicalidade”dapersona-
gem.“Eupreciso senti-laprimeiro

rápido, temos que assimilar as in-
formaçõesemarcaçõesdorealiza-
dor commuita rapidez, hápoucos
ensaios.Portanto,quantomaiságil
fosse com o trabalho da persona-
gem,mais eu podia focar-me na-
quiloqueerarealmente importan-
te: contar a história, emocionar-
-me”, explicaaatriz.
Edepoisháoespaçoparaafanta-

sia: “Diverti-me imenso a mimar
açõesdetrásdobalcão.Cortarquei-
jo,chouriço,fazersandes,descascar
fruta, fazer listas de compras, sem
terumúnicoobjetoparausar.Cabia
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Paramim foi uma surpresa conse-
guir este papel, porque sou mais
doce,menosseguradoqueelaapa-
rentavaser.Geralmente,veem-me
como a sofredora, a desprotegida.
Foramdurosostreinos,massobre-
tudoaatitudepsicológicafoiomaior
desafio”,contaCarlaChambel.
Forammuitashorasdepreparação

eestudo,muitoantesdecomeçara
rodagem.“Procuronumaprimeira
abordagemanalisaro texto,perce-
bê-lobem,anotarospossíveispon-
tosdeclímaxdapersonagem.Tento
falarcompessoasqueestejampró-
ximasdarealidadedapersonagem,
ou procuro na internet. Às vezes
inspiro-meemquadros,principal-
mentequandose tratade trabalhos
deépoca.Masomais importanteéo
trabalhocomosoutrosatoreseadi-
reção do realizador, encenador ou
diretor de atores. As personagens
são também um reflexo do que os
outros fazem. Essas memórias de
trabalho são as melhores para de-
pois usá-las na cena. Para mim, a
escutaeadisponibilidadepararece-
ber o que o outro dá são asminhas
ferramentasprediletas”,confessa.
Já no caso da Marina, de ‘Bem-

-vindosaBeirais’,Carlamergulhou
navidadavizinhança.
“Pedi para me aceitarem num

café da Portela, onde moro, para
servircaféseaprenderasrotinasde
umbalcãoeserviçoàsmesas.Ose-
nhor Capela foi o meu mestre. A
minha grande vitória foi quando
comeceiaconseguir levardois ca-
fésnamesmamão.Edepoispratos.
Umaexperiênciamagníficae ver-
dadeiro trabalhodemalabarismo!
A ideia era estar completamente à
vontade com o trabalho para não
ter de pensar nele durante as gra-
vações. Na televisão é tudo muito

“Pediparameaceitarem
numcafé
daPortela
CARLACHAMBEL ATRIZ

“Comeceiaparticiparem
encontrosde
malabaristas
MIGUELCOSTAATOR

1Maria JoãoAbreu teve de encarnar
na telenovela ‘Paixão’ um estado depressi-
vo do qual era difícil distanciar-se, “mes-
mo nas folgas”
2São JoséCorreia inspirou-se em Ri-
cardo Salgado para vestir a pele deAntó-
nia em ‘Santa Bárbara’
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