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Cedo descobriu o gosto pelas 

artes. Hoje vê reconhecido  
o seu talento. Conheça JACIRA 

ARAÚJO, a jovem atriz que 
também se dedica a realizar  

os sonhos de crianças doentes

Jacira Araújo é angolana,  
mas cedo deixou o seu país.  

A atriz dá vida a Anabela 
Ventura na novela Quem 

Perdeu, da CMTV 

“NADA  
É IMPOSSÍVEL 
SE REALMENTE 

QUISERMOS”
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NA SCEU em Luanda, mas cedo rumou a Ingla-
terra e depois aos Estados Unidos. Jacira 
araúJo, 26 anos, filha única, dá vida a Ana

bela Ventura na novela Quem Perdeu, da CMTV, 
um desafio que está a ser muito gratificante. A 
atriz e cantora também participou em Alma e Co-
ração, da SIC, e tem uma carreira musical. O seu 
sonho é gravar um CD.

Nasceu em Luanda. Como foi a sua infância?
Jacira Araújo – A minha infância e adolescência 

foram divididas entre Luanda, Inglaterra e Estados 
Unidos da América (EUA). Fui viver para o estran-
geiro com apenas quatro anos e lembro-me de 
ter passado momentos de muita felicidade, estu-
do e diversão em todos os países. Em Luanda, os 
fins de semana eram sempre de muita praia e 
ambiente em família.

É filha única? Fale-me da relação com os 
seus pais.

Sou filha única, mas tenho uma família grande 
com muitos primos/as para compensar. Quando 
era mais nova pedia sempre para ter um irmão ou 
irmã, mas agora os papéis inverteram-se e são os 
meus pais a pedirem-me um neto (risos). Como 
podem ver, a nossa relação é de muita cumplici-
dade e somos muito próximos. 

Morou em várias cidades do Mundo. Fale-
-nos um pouco do seu percurso.  

Nasci em Luanda e com apenas quatro anos fui 
viver para Inglaterra, devido ao trabalho dos meus 
pais. Com nove regressei a Luanda, e com 11 fui 
para a América. Fiquei lá até aos meus 24 anos. 
Tive a sorte de conhecer várias culturas e estilos 
de vida, que, de certa forma, influenciam a pessoa 
que sou hoje. Não mudaria nada. 

Foi fácil fazer amigos por onde passou?
Nos primeiros meses, quando me mudei para 

Inglaterra, foi um pouco difícil, devido à falta de 
domínio da língua inglesa. Mas como em criança 
temos a facilidade de aprender muito rapidamen-
te, foi o que aconteceu. Sempre fui uma pessoa 
simpática, aberta, e fazia amizades com facilidade.

Quando descobriu que queria ser atriz?
Acho que descobri a minha paixão pelas artes 

muito cedo. Na verdade, acho que essa profissão 
escolheu-me a mim (risos). Não me lembro de 
querer fazer outra coisa a não ser contar histórias, 
seja em forma de música ou representação, e até 
por fotografia. Sempre fui muito tímida, então 
fazia as minhas miniapresentações no meu quar-
to, em frente ao espelho, e ficava no meu mundo.

 E quando é que começou a cantar?
Desde muito pequena que sempre gostei de 

cantar. Era uma vontade que surgia naturalmente. 
Comecei a levar mais a sério aos 13/14 anos, quan-
do dei os meus primeiros passos nos musicais e 
espetáculos na escola. 

Como é que se define? 
Criativa, perfeccionista e aventureira. 
O que herdou dos seus pais? 
A liberdade de sonhar em grande, a responsa-

bilidade e o respeito ao próximo.
Como é que os seus pais encaram a sua de-

cisão de enveredar pelas artes?
Os meus pais sempre me deram liberdade para 

fazer as minhas próprias escolhas. Nunca me sen-
ti pressionada para seguir um caminho fixo, desde 
que terminasse os meus estudos. Eles são os meus 
fãs número um! Foram e continuam a ser as pes-
soas que mais me apoiam desde o início. 

Desde muito nova 
que Jacira Araújo 
começou a cantar. 
Os primeiros 
espetáculos 
tiveram lugar  
na escola 
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“Estou feliz e grata  
por tudo o que se tem 

proporcionado 
na minha vida”

Tem sido um caminho difícil?
Nada veio de mão dada, nem caiu do céu. Sem-

pre corri atrás dos meus objetivos. E tenho muita 
sorte em ter uma família que me apoia bastante. 
A minha mãe sempre disse que “o não já está 
garantido”, portanto, o objetivo é não parar até 
conseguir. A esperança é a última a morrer. 

Fez várias digressões pela Europa com a Ma-
ke-A-Wish-Foundation. Como é que tudo se 
proporcionou?

Quando estudava no ensino médio, no Estado 
da Florida, nos EUA, integrei-me em quase tudo o 
que envolvia as artes. Desde o coro da escola aos 
musicais que aconteciam anualmente, ao grupo 
de competição de representação, até a banda de 
jazz. O diretor musical da escola ouviu-me cantar 
no ano anterior e convidou-me para fazer parte 
da banda de jazz da escola. Fiz duas turnês con-
secutivas com a banda e foi uma das melhores 
experiências que já tive. No âmbito da Make-A-
-Wish Foundation pude ajudar a realizar sonhos 
de crianças doentes em fase terminal.

Como é que se sente a ajudar crianças a re-
alizar os seus sonhos?

É dos meus maiores prazeres da vida. Sempre 
que tenho a possibilidade de ajudar crianças, de 
qualquer forma, faço-o. Desde realizar um sonho 
a criar novos projetos educativos e a incentivar a 
leitura. De facto, são projetos que tenho em de-
senvolvimento atualmente. Eu acredito que a edu-
cação é uma prioridade e todas as crianças deve-
riam ter acesso, especialmente à leitura. Não só é 
uma ferramenta muito importante, como também 
nos ajuda a desenvolver ideias, criar, aprender e, 
acima de tudo, sonhar. 

Gostava de ter filhos?
Sim, eventualmente. Mas ainda falta muito 

(risos).
Tem namorado? 
Em relação à minha vida pessoal prefiro manter 

a privacidade. Mas, graças a Deus, estou feliz e 
grata por tudo o que se tem proporcionado na 
minha vida, tanto pessoal como profissional. 

O casamento faz parte dos seus planos?
Se algum dia se proporcionar, será bem-vindo. 
A novela Alma e Coração foi a sua primeira 

novela? Como correu a experiência?
Foi sim, a minha primeira novela, e foi uma ex-

periência incrível. No meu primeiro dia de grava-
ções estava extremamente nervosa, mas com 
muita vontade de fazer um bom trabalho e de dar 
o meu melhor. Com o passar dos dias, comecei a 
entrar mais no ritmo das gravações e começou 
tudo a fazer mais sentido. Tive a oportunidade de 
contracenar e aprender com vários talentos da 
ficção portuguesa.  

Como surgiu a oportunidade de integrar o 
elenco de Quem Perdeu, da CMTV?

Depois de vários meses a gravar a telenovela 
Alma e Coração, recebi um convite da produção 

da novela Alguém Perdeu, a perguntar se queria 
fazer parte do elenco da primeira novela original 
da CMTV. Deram-me um pequeno briefing da mi-
nha personagem, pela qual me apaixonei logo, e 
não poderia deixar passar a oportunidade de fazer 
parte da história da CMTV. 

Qual é o seu papel?
A minha personagem chama-se Anabela Ven-

tura, também conhecida por Belinha. Ela é super-
sensual, cheia de estilo, sem papas na língua e 
viciada nas redes sociais. Teve um sério problema 

de alcoolismo, devido ao divórcio conturbado com 
o ex-marido, um jogador de futebol, e passou al-
gum tempo internada numa clínica de reabilitação. 
Após o internamento, voltou para casa da irmã, 
Vanda, com quem tem uma relação muito forte. 
Ao tentar seguir em frente com a vida, vai desco-
brir a sua vocação para a música e vai fazer de 
tudo para concretizar o seu sonho de ser uma 
estrela internacional. 

Em que é que se inspirou para compor a sua 
personagem? 

A atriz confessa 
que herdou dos 
pais a liberdade  
de fazer as suas 

próprias escolhas



52

“Gostaria de fazer um 
(musical) da Disney, 
mais propriamente  

O Rei Leão, ou In the 
Heights, escrito por  

Lin Manuel Miranda” 

Inspirei-me em várias personagens interpreta-
das por Marilyn Monroe, e também na persona-
gem Roxie Hart, interpretada por Renee Zellweger, 
no filme musical Chicago. Ambas têm uma inge-
nuidade pura, sem malícia, mas ao mesmo tempo 
usam a sedução e a feminilidade para atingirem 
os seus objetivos, tal como a Belinha. 

Participou no musical Cherzcherz la Fem-
me, na Off-Broadway, em Nova Iorque, 
onde deu vida a Addie. Como correu essa 
experiência? 

Ter a oportunidade de fazer parte de uma 
peça na Off-Broadway e estrear no Teatro La’-
Mama, em Nova Iorque, foi uma experiência 
que nunca me esquecerei. A primeira vez que 
fiz o casting foi apenas para fazer uma leitura 
dramatizada da peça, sem cantar, juntamente 
com o resto do elenco. Quase um ano depois 
fui contactada para integrar o elenco, desta vez 
para fazer parte da peça na Off-Broadway. Tive 
de fazer o casting novamente antes de ser acei-
te definitivamente. Ter essa experiência mos-
trou-me que nada é impossível se realmente 
quisermos. 

Gostava de voltar a fazer um musical? 
Gostaria de fazer um da Disney, mais propri-

amente O Rei Leão, ou In the Heights, escrito 
por Lin Manuel Miranda. Esta foi uma das pri-
meiras peças musicais que vi na Broadway, que 
teve um forte impacto em mim, devido à mú-
sica, à dança e à energia que os atores trans-
pareciam do palco. 

Como é que define o seu estilo musical? 
Gosto de pensar que o meu estilo é simples-

mente música. O meu espírito musical é alimen-
tado por vários estilos de música: desde R&B, 
Pop, Reggaeton, Afro ou Kizomba. Hoje, é raro 
ouvir um só estilo sem ter uma outra fusão mu-
sical dentro do mesmo. Eu acho que a liberdade 
do artista vem da criação que o feeling do mo-
mento lhe proporciona. 

Quais são as suas principais influências?
Os meus pais. Sem dúvida.
Com quem é que gostava de fazer um dueto? 
Eu acho que um dueto deve surgir natural-

mente. Se estiver em estúdio com um artista e 
a vibe fluir, então pode ser que aconteça, caso 
contrário não vale a pena.

Para quando gravar um CD?
Tenho planos futuros de gravar o meu primei-

ro CD, mas não é o meu foco de momento. 
Outros projetos profissionais?
Gravar o meu primeiro CD (risos).  

Texto: Carla Vidal Dias; Fotos: José Manuel Marques; Produção: Elisabete Guerreiro; 
Maquilhagem e cabelos: Marta Cruz

A atriz 
confessa que, 
apesar de 
estar feliz, 
ainda não 
pensa em 
casamento
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