
48 49

“PORTUGAL É, SEM 
DÚVIDA, O MELHOR PAÍS 
DO MUNDO PARA VIVER”

O ator brasileiro, ADRIANO TOLOZA, que está em 
Lisboa devido à nova novela da TVI, fala do vilão 

que interpreta e do vício que pretende deixar

A OS 34 anos, o ator brasileiro já conta  
  com sete novelas no currículo e alguns  
  filmes. Depois de ter participado em Ou-

ro Verde, AdriAno TolozA regressou a Portugal, a 
convite, mais uma vez, da TVI, para  integrar o 
elenco da nova aposta do canal de Queluz de 
Baixo, a novela Valor da Vida, onde encarna o 
personagem Leonardo. 

O ator confessa-se um apaixonado pelo nos-
so país, especialmente pelas pessoas, gastro-
nomia e paisagens. Fique a conhecer um pou-
co melhor Adriano Toloza. 

VIP – O que é que o levou a trocar o 
curso de Psicologia pela representação?

Adriano Toloza – O curso de Psicologia 
foi concluído até o final. Fiz os dois simulta-
neamente. Sempre tive vontade de repre-
sentar, mas não tinha a ambição de seguir 
carreira. Comecei a estudar Teatro por hob-
by, quando estava no terceiro ano de Psico-
logia, mas assim que comecei apaixonei-me 
completamente e percebi que era o que me 
iria fazer feliz e que iria realizar-me profis-
sionalmente. Portanto, concluí Psicologia, 
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mas já pretendia me dedicar 100 por cento 
à carreira de ator. Além disso, também es-
tudei Gestão de Empresas.

Como é que os seus pais entenderam 
essa decisão?

Os meus pais não acharam muita graça. 
Sempre quiseram que eu tirasse o curso de  
Direito. O meu pai é juiz criminal e a minha 
mãe Procuradora de Justiça, e os meus avôs 
tinham um escritório de advocacia. Mas 
nunca tive vocação para trabalhar num es-
critório. Não me vejo a fazer algo profissio-
nalmente que não esteja ligado à arte dra-
mática. 

Há quanto tempo está a viver em Por-
tugal? 

Vivo em Portugal há quase dois anos. Vim 
para participar na novela da TVI, Ouro Verde, 
em outubro de 2016. Quando a novela ter-
minou voltei para São Paulo. Nessa altura, 
dediquei-me ao cinema por um período. Fiz 
três longas-metragens, uma delas foi uma  
produção iraniana, que terá a sequência do 
filme rodado em Teerão. E depois desses tra-
balhos voltei novamente. Amo este país. Amo 
o lugar, amo as pessoas, amo trabalhar aqui, 
amo a comida, amo as praias, amo a cultura. 

Como tem sido a adaptação?
A adaptação correu muito bem. Fui muito 

bem recebido e fiz grandes amizades. 
Agora, voltou para integrar o elenco da 

novela Valor da Vida, da TVI. Fale-me da 
sua personagem.

Vou interpretar o Leonardo, que é uma 
personagem extraordinária. Nunca tive tan-
to prazer em compor uma personagem para 
a televisão. As camadas humanas que ele 
possui, as contradições, os paradoxos, é 
tudo fascinante. Ele é um vilão, que no fun-
do tem um bom coação, e vai-se deixando 
amolecer com o tempo. É um sobrevivente. 
Um criminoso com ética. Um homem impi-
edoso que sente culpa. Dedica grande par-
te da sua vida a um cão. É poderoso no tra-
balho e rejeitado no amor. Capaz de tudo 
para satisfazer os desejos da mulher que 
ama. É uma personagem que vai dar muitas 
voltas ao longo da trama. O texto é da Ma-
ria João Costa e terei a oportunidade de 
atuar de A a Z,  isso é muito gratificante. 
Em quem é que se inspirou para compor 
o personagem?

Assisti a muitas séries e filmes sobre nar-
cotráfico e gangsters, apesar do “negócio 
criminoso” da minha personagem não ter 
exploração de pessoas. As pessoas vendem 
os bebés e os rins por livre e espontânea 
vontade. O Leonardo realmente acredita  
que está a fazer o bem. Está a salvar vidas 

“Uma característica 
fundamental para  

me conquistar  
é a inteligência”

ao doar rins a pessoas que podem morrer, 
e está a dar a oportunidade aos casais que 
não podem ter filhos de adotarem uma cri-
ança. Por isso, é polémico. Li muito, pesqui-
sei muito, mas o maior trabalho foi sobre 
mim mesmo. 

Como assim?
É sempre. Normalmente, parto de mim 

mesmo. Para compor uma personagem re-
gresso ao meu passado e tento encontrar 
semelhanças e intersecções nos traços de 
caráter meus e da personagem. Isso não 
significa que temos um caráter parecido, 
mas significa que dependendo das circuns-

tâncias externas somos capazes de fazer 
coisas que não faríamos, tudo depende da 
história de vida de cada um. Arquetipica-
mente todos temos potencial para ser qual-
quer coisa, isso é o inconsciente coletivo. O 
meu trabalho é, através da minha imagina-
ção, mudar a minha história de vida para 
entrar na ficção e passar a ter outras moti-
vações, mas serei sempre eu mesmo. Acre-
dito que só haverá verdade cénica se atra-
vessar a natureza emocional do ator. 
O que é que ele tem do Adriano?

O Leonardo é um homem solitário e mui-
to dedicado ao trabalho. Determinado e 

focado. Trata o seu cão, o Óscar, como se de 
um filho se tratasse. Acredito que somos 
parecidos nisso. Mas temos mais diferenças 
que semelhanças. 

Como é que têm corrido as gravações?
As gravações têm corrido muito bem. A 

equipa é formidável. Damo-nos todos muito 
bem. É raro acontecer isso numa novela, te-
mos um ambiente familiar. E isso facilita 
muito o processo.

Também apresentou, ainda apresenta, 
o Somos Portugal. Como correu a experi-
ência? Foi a primeira vez que apresentou 
um programa?

Nunca tinha pensado 
enveredar pela apresentação, 

mas assim que a TVI lhe 
propôs apresentar o Somos 
Portugal, o ator não hesitou
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Foi a primeira vez que apresentei um pro-
grama, sim. Nunca tinha pensado em seguir 
essa vertente, mas gostei muito da experi-
ência. Devo apresentar novamente, mas não 
é nenhum compromisso fixo. No momento, 
estou dedicado totalmente à novela. A equi-
pa da Coral é maravilhosa. Foram todos mui-
to generosos comigo. 

Na novela Verdades Secretas fez cenas 
de sexo. Foi complicado?

Não tenho problema nenhum em fazer 
cenas de sexo. Com uma boa realização e 
uma cumplicidade com a atriz sinto-me mui-
to confortável. 

Como é que estamos de amores?
E s t o u  s o z i n h o ,  d e  m o m e n t o .  

O que é que uma mulher precisa ter para 
o conquistar?

Uma característica fundamental para me 
conquistar é a inteligência. 

O que é que acha do nosso país? Do que 
é que gosta mais?

Amo Portugal. É, sem dúvida, o melhor 
país do Mundo para se viver. É um país que 
oferece qualidade de vida, segurança, pes-
soas gentis, cultura, lazer, boa gastronomia, 
as praias mais lindas da Europa. Sou muito 
feliz aqui, e mais feliz ainda pelo carinho dos 
portugueses, por ter sido muito bem rece-
bido. Gosto de tudo. Sobretudo, as pessoas, 
as praias e a comida. 

É reconhecido com frequência na rua? 
Por acaso, sou reconhecido na rua, sim.
Como lida com a abordagem dos fãs? Já 

foi assediado? Como reagiu?
Já fui assediado, mas aqui em Portugal o 

assédio do público é mais respeitoso e me-
nos invasivo.

Que cuidados tem com o corpo para 
manter a forma?

Gosto muito de desporto. Nado, faço 
musculação, corro, jogo padel e treino boxe. 
A minha dieta não é muito rígida, só se eu 
tiver algum trabalho específico que precise 
mostrar o físico. Nessa altura, corto o açúcar 
e diminuo os hidratos de carbono. Tirando 
isso, como tudo que gosto.

O que é que o faz perder a cabeça em 
termos de alimentação?

Sou louco por doces. Adoro os doces por-
tugueses. Também gosto muito de pizza, 
risoto e sushi.

Tem alguns vícios? Quais?
Por acaso, fumo tabaco. Fumo pouco, em 

média três cigarros por dia. Mas acho um vício 
horrível e pretendo parar muito em breve.

Até quando fica em Portugal?
Ainda não sei até quando fico em Portugal, mas 

é um país em que criei laços eternos. É o melhor 
país do Mundo.

“Sou louco por doces. 
Adoro os doces 

portugueses”, revela 
o ator brasileiro

O que é que gostava de conhecer no nosso 
país, que ainda não teve oportunidade? 

Conheço praticamente tudo. Um dos poucos 
lugares que ainda não conheço e faço questão de 
conhecer é o Douro.

Fale-me um pouco das suas origens? Quais 
os melhores momentos da sua infância?

Sempre fui apaixonado por arte dramática, 
desde criança. O meu programa preferido era 
ir ao teatro infantil. Via mais de dez vezes o 
mesmo filme quando gostava, tinha amigos 

imaginários e brincava, fazendo representa-
ção com eles. 

Que outros projetos tem em mãos?
Tenho outros projetos, mas infelizmente ainda 

não tenho autorização para divulgar. Neste mo-
mento, o meu projeto e o meu foco é o Leonardo, 
da novela Valor da Vida. 
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