
A viver uma boa fase,  
o ator passou por 

“dias difíceis  
e de aprendizagem„

Aos 29 anos,  
Pedro rodil,  

pai de dois filhos,  
vive um momento  

feliz, no qual  
a representação 
continua a ser  

a principal escolha 

Durante algum tempo, 
numa fase em que 
o trabalho era mais 

escasso, o ator arrumou 
carros num parque  

de praia e tirou 
rendimento da pesca  
e das aulas de surf

“Sou um  
sonhador.  

Não desisto  
de nada que  

me faça bem„ 

O ator é pai de Mel, de 3 anos,  
e Martim, de 2

T
em 29 anos e é um 
dos jovens rostos da 
ficção nacional. Como 
muitos colegas da sua 
idade, começou a re-

presentar em 2008, na série ju-
venil “Morangos com Açúcar”, 
a par da carreira de manequim. 
Fruto da instabilidade no mun-
do da representação e da moda, 

passou por momentos em que 
o trabalho era mais escasso e, 
sem medo, decidiu arranjar ou-
tras formas de ganhar dinheiro. 
Durante algum tempo, arrumou 
carros num parque de praia e ti-
rou rendimento da pesca e das 
aulas de surf. Hoje, o ator conti-
nua dedicado à representação, 
a escolha que fez, apesar de ou-

tras paixões de vida que tinha, 
como era o caso da arquitetura. 
lux – Está numa boa fase da sua 
vida?
Pedro Rodil – Estou numa fase ma-
ravilhosa. 
lux – Quais os atuais projetos em 
que está envolvido, em termos 
profissionais?
P.r. – Estou a fazer cinema, uma 

área que me fascina bastante, e 
continuarei ligado à ficção televi-
siva, boas-novas virão, mas para 
já não as posso revelar. 
lux – A representação continua 
a ser uma paixão? 
P.r. – A representação é a mi-
nha escolha. Um mundo feito 
de aprendizagem, exemplos, 
desafios, humildade e dedica-



ção. Todos os dias são diferentes 
e todas as personagens são um 
processo de autoconhecimento, 
tanto em termos profissionais 
como pessoais. As personagens 
ajudam-me a crescer enquanto 
ser humano, a descobrir-me, e 
isso apaixona-me. 
lux – Sei que gostava, também, 

de ter sido arquiteto... Algum dia 
pensou em tirar o curso? 
P.r. – Pensei, porém, a vida é feita 
de escolhas. A minha foi outra. 
lux – Gosta de desenhar?
P.r. – Gosto bastante.
lux – Desenha, habitualmente?
P.r. – Desenho. Para mim, dese-
nhar é um veículo de expressão 

e libertação. Através dos meus 
quadros, espelho o que as pala-
vras não sabem dizer. 
lux – Muito já se falou disso, mas 
não posso deixar de referir... A 
fase menos boa em termos pro-
fissionais, em que esteve a arru-
mar carros num parque de praia. 
Como foi essa fase da sua vida?

P.r. – Não foi uma fase menos 
boa, foi uma fase como tantas 
outras, onde devemos absorver 
e aceitar toda a aprendizagem. 
Os dias difíceis são, ao mesmo 
tempo, os melhores dias, em que 
nos reconstruímos, renovamos e 
deixamos para trás as futilidades 
comuns do dia a dia. 

Com duas crianças pequenas, o ator tenta que os seus filhos vivam todos os dias com base numa palavra  
de ordem: o amor. “Limito-me a amar os meus filhos, a dar o melhor de mim”, diz

“os dias difíceis são, 
ao mesmo tempo,  

os melhores dias, em 
que nos reconstruímos, 
renovamos e deixamos 
para trás as futilidades 
comuns do dia a dia„

“Todas as 
pessoas que 

amo são 
essenciais na 
minha vida„ 



lux – Alguma vez pensou que 
conseguiria voltar a representar? 
P.r. – Sou um sonhador. Não de-
sisto de nada que me faça bem. 
Sou responsável por escrever o 
meu próprio guião. 
lux – É uma pessoa de desafios?
P.r. – Se não gostasse de desa-
fios, também não gostava de 
dias difíceis. À semelhança dos 
dias difíceis, os desafios têm as 
mesmas características, do auto-
conhecimento, e aí sim gosto de 
descobrir as respostas. 
lux – Ainda sobre essa fase de 
vida menos boa... dava aulas 
de surf, também, e ganhava di-
nheiro da pesca... Isso trouxe- 
-lhe maturidade?
P.r. – Surf e pesca também são 
paixões. A maturidade não apa-
rece apenas por causa de uma 
fase, é um processo contínuo. 
lux – É uma pessoa diferente, 
hoje?
P.r. – Não. Sou o Pedro que nas-
ceu nas Azenhas do Mar, que 
ama a natureza e os ciclos do 
tempo, que faz as marés e re-
corda a aprendizagem empíri-
ca dos velhos sábios da aldeia. 
Que foi menino de família e hoje, 
homem da família. Que retribui 
amor sem medo. Que aprende e 
ensina tudo o que aprendeu da 
melhor maneira possível. 
lux – São boas ferramentas para 
desempenhar esse papel tão real 
que é o papel de pai? 
P.r. – Ser pai ou mãe é ser muita 

coisa. Limito-me a amar os meus 
filhos, a dar o melhor de mim.  
lux – Que idade têm os seus fi-
lhos? 
P.r. – A Mel tem 3 anos. O Mar-
tim tem 2 anos. 
lux – Como se descreve como 
pai? 
P.r. – Prefiro que os meus filhos 
um dia respondam a essa per-
gunta.
lux – Já elogiou bastante a sua 
mulher em várias entrevistas...
Foi uma pessoa essencial nessa 
fase menos boa de vida? Já se 
conheciam? 
P.r. – Todas as pessoas que amo 
são essenciais na minha vida. 
lux – A moda, entretanto, parou?
P.r. – A moda faz parte, vai e vol-
ta. Não é a minha prioridade pro-
fissional. 
lux – Como encarava o mundo 
da moda? 
P.r. – Como um meio extrema-
mente complexo e profissional. 
A moda é mudança, é preciso 
bagagem para a acompanhar. 
Um mundo que respeito bas-
tante.
lux – Vive a vida ao sabor daqui-
lo que ela lhe dá? É uma pessoa 
tranquila, isto é, não é demasia-
do preocupado com os proble-
mas que surgem? Considera-se 
um lutador? 
P.r. – Os problemas são para 
serem resolvidos, mentia se 
dissesse que não me preocu-
pam. Porém, encaro-os com 
desdém, resolvo um de cada 
vez e retiro, como disse ante-
riormente, o melhor de cada 
um. Lutador não é o melhor 
adjetivo, fico-me pelo sonha-
dor determinado.
lux – Que valores base tenta pas-
sar para os seus filhos? 
P.r. – Os mesmo que me pas-
saram, mais uns pozinhos que 
a vida me tem acrescentado. A 
base de tudo, e em tudo, é sem 
dúvida o amor, o resto é só o 
resto. n

“A maturidade não aparece apenas por causa 
de uma fase, é um processo contínuo„ 
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“A base  
de tudo,  

e em tudo,  
é sem dúvida  

o amor,  
o resto é só 

o resto„ 

A área de moda  
não está esquecida, 

 mas é na  
representação  

que Pedro Rodil  
retira maior  
satisfação  

profissional

O ator de “Vidas Opostas”, 
da SIC, encontra no surf e 
na pesca duas das outras 
paixões que tem na vida, 

para além da representação


