
Pedro Rodil sempre
agarrado aos filhos,

Mel (3 anos)
e Martim (2).

Onde a Lua se reflete, falaremos
a "Ode ao Outro". Nos silêncios
de boca para ouvido estarei perto

e interno para vos agasalhar
os corações. Da mesma forma que
me foi dado, dar-vos-ei as marés

e bailaremos nas ondas como
irmãos e filhos marinhos.

A diferença entre o sublime
e o banal tem a espessura de uma

gota de água e é aí onde reside tudo
e nada. Também fui um dos que

inventou o sal e da mesma forma,
façam-no. Partam tal como parti

e conquistem o jardim da Lua,
pois é nas magias sinuosas

da aprendizagem que descobrimos
a plenitude do corpo e da alma,
é nele que pintamos as nossas
raízes e semeamos a demanda.

Amo-vos meus Fazedores
de Marés. Pai.

Pedro Rodil

PALAVRAS DE AMOR ETERNO

19 DE
MARÇO

DIA DO PAI

Ao PAI e
para os
FILHOS

A TV Guia pediu a Marta Peneda
e Pedro Rodil para escreverem duas cartas,

com destinatários diferentes, e os dois
atores da novela Alguém Perdeu(CMTV)

aceitaram o repto. A atriz dirigiu-se
ao pai... e o colega aos dois filhos.

Vale a pena ler
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PROTAGONISTA

“NÃO TENHO MEDO
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Pedro Rodil

DE TRABALHAR”
É um dos protagonistas da nova novela da CMTV, Alguém Perdeu. A carregar energias no Brasil, antes

do arranque das gravações, o ator recorda os dias menos bons mas que nunca o fizeram desmoralizar. Agora
é tempo de receber o novo ano com renovada alegria, com os filhos, e a companheira Sílvia, a sua maior força

TEXTO HUGO ALVES I FOTOS LILIANA PEREIRA

Felizcom osnovosprojetossem esquecerpassado a arrumarcarrosea pescar

»

TVGuia25



steve alguns anos afas-
tado da representação. 
Está feliz com este re-
gresso com a novela Al-
guém Perdeu, da CMTV?
O regresso é sempre posi-
tivo pela continuidade. 
Nós, atores, vivemos na 
dúvida de não termos um 
trabalho certo. Por vezes 
temos muito e, subita-
mente, desaparece. Claro 
que fico feliz de, nos últi-
mos meses, ter voltado a 
ter trabalho contínuo e em 

força. E agora, em especial com a no-
vela da CMTV.
Como se sentiu com este convite? 
O convite foi uma surpresa. Estou an-
sioso que comece porque já percebi 
que a máquina é muito bem montada. 
Voltando atrás... Teve medo de ficar 
esquecido?
Claro, porque sou apaixonado pelo 
que faço. Tive medo que este sonho 
terminasse. Mas fui sempre persis-
tente. E estes períodos, sem trabalho 
– que não chamo de maus, mas de 
aprendizagem – serviram para ficar 
com força. Regresso com mais brio e 
com mais honestidade do que nunca. 
Porque é que durante tantos anos se 
esqueceram do seu nome?
A vida é feita de fases. Não há um  
porquê. 
Durante a fase menos boa foi tornado 
público que tinha arrumado carros e 
tinha feito a vida como pescador. Pas-
sou dificuldades financeiras? 
Não! Nenhumas! Pesquei, 
dei aulas de surf e arru-
mei carros para ar-
ranjar dinheiro. É 
verdade. Fiz inú-
meras coisas mas 
porque não tenho 
medo de traba-
lhar. Eu sempre 
fui visto como o 
gajo maluco da 
história mas fiz 
isto apenas para ga-
nhar dinheiro. Podia 
ter enveredado pela 
prostituição, pela venda de 
drogas e não o fiz. Isso sim, seria 
vergonhoso. Fazer o que eu fiz, não! 
Considero até um ato de coragem. 
Acabei por ser um exemplo. 
Fala em drogas e prostituição. Nunca 
pensou em recorrer a algo menos  
lícito? 
Felizmente tenho uma família mara-
vilhosa. Sempre fui abençoado em re-
lação a isso. Ajudaram-me sempre. A 

base fundamental da minha vida foi o 
amor e por isso não enveredei pelo ca-
minho mais fácil mas sim pelo que me 
podia complementar como pessoa. 
Nunca se sentiu um coitadinho? 
Nunca fui! Acho que de uma forma 
inocente acabei de ser um bom exem-
plo. Mudei o estereótipo. Porque a 
vida de ator não é apenas glamour. É 
uma profissão cruel, quer na constru-
ção das personagens, quer na vida. 
Quando começou nos Morangos com 
Açúcar nunca esperou que isto pu-
desse acontecer? 
A verdade é que quando comecei nos 
Morangos não tinha grande perspe-
tiva. Aliás, nem me lembro bem o que 
pensava. Era muito miúdo. Já foi há 
tanto tempo (risos). 
Nunca tinha sonhado em ser ator an-
tes disso? 
Já tinha feito pequenas coisas antes 
mas o click deu-se depois de os Mo-
rangos Com Açúcar. Vi na arte da re-
presentação algo com que me identi-
fiquei, mas a decisão de me manter 
como ator aconteceu precisamente 
quando fiquei com menos trabalho. 
Deixei de ver as coisas de forma tão 
superficial. 

PAI E NAMORADO
Saiu de cena como um sex symbol 
para as adolescentes mas, hoje, já  
é pai. 
A vida é isso mesmo, a evoluir. 
Queria muito ser pai? 
Sendo filho de quem sou, sempre quis 

ser pai. Sempre olhei para os meus 
avós e para os meus pais 

como um exemplo. Quis seguir as 
mesmas pegadas. E amo incondicio-
nalmente os meus filhos. 
Foram planeados? 
Não (risos). Aconteceu e aconteceu na 
altura certa e tenho os filhos mais bo-
nitos do Mundo. A Mel e o Martim. 
É um pai “babado”? 
Muito. Eu até digo que posso errar em 
muita coisa na vida, mas a única coisa 
em que sei que não quero falhar é a ser 
pai. Quero ser o melhor do Mundo 
porque – e digo isto do fundo do cora-
ção –, eles são a força mais importante 
da minha vida. 
É difícil estar longe deles? 
Muito! Sinto falta do cheiro, do 
abraço, do sorriso deles. Mas também 
sei que quando estou longe, eles têm 
uma mãe belíssima, a minha mulher, 
a Sílvia. Uma pessoa fantástica que 
me acompanha já há seis anos. E é 
uma mãe brutal. 
Estão juntos há seis anos. São felizes? 
Sim, muito. Claro que também temos 
as nossas divergências. Mas ultrapas-
samos tudo. Porque há um bem maior 
que são os nossos filhos e, claro, o 
amor que sentimos um pelo outro! 
Nunca pensaram em separar-se? 
As pessoas desistem muito facil-
mente umas das outras. Ao mínimo 
embate pensam em seguir a vida com 
outra pessoa. Nós não pensamos as-
sim. Claro que há dias em que tam-
bém temos momentos que nos ape-
tece dizer: ‘Já chega’. Mas olho para 
a Sílvia, depois de um dia menos 
bom, e só consigo vê-la com mais 
amor e admiração. 

PROTAGONISTA

“Sou um pai babado.
Digo mesmo que posso

errar em muita coisa, mas
a única coisa que sei que
não quero falhar é a ser
pai. Quero ser o melhor

do Mundo”

E
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»
Pedro Rodil

vai fazer a novela
da CMTV Alguém

Perdeu e está
muito ansioso
por começar

a gravar.
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Nunca pensou: isto vai acabar... 
A sério, mesmo, não! Nós somos muito 
diferentes mas entendemo-nos muito 
bem e isso é o mais importante. 
Têm tempo para os dois? 
Pouco. Felizmente temos 
avós que nos ajudam se 
precisarmos de um dia 
a dois. 
Tem dois  fi lhos .  
Pensa num ter-
ceiro? 
Não! (risos) Fe-
chámos a loja. Ti-
vemos dois de se-
guida. Claro que, 
se vier, mesmo não 
estando nos nossos 
planos, será sempre 
bem-vindo. 
Está com a Sílvia há seis 
anos mas não são casados. Não 
pensa nisso? 
O nosso amor como família, como ca-
sal, é mais forte do que o casamento. 
Até porque me assusta o lado materia-

lista e de papelada que um casamento 
pressupõe. Estamos bem assim. A Síl-
via já me disse que só casa se for nas 
Maldivas, por isso… 

O MAR PARARELAXAR
Está em forma. É uma 

preocupação cons-
tante? 
Sempre fiz des-
porto e  sempre 
tive cuidado com 
a alimentação. 
Não faço aqueles 
desportos habi-
t u a i s , p ra t i c o  

mergulho e surf. E 
só melhorei a ali-

mentação por causa 
dos meus filhos. É por 

eles que temos em casa 
uma alimentação muito mais re-

grada e equilibrada. E como comemos 
muito peixe pescado por mim, ajuda. 
Sente-se bem consigo? 
Não sou um ‘deus grego’ mas trabalho 

bem o corpo e nunca tive aquela coisa 
de engordar. 
Faz pesca submarina com frequência. 
Não é perigoso? 
Perigoso é atravessar a rua e ser 
atropelado. Continuo a pescar e con-
tinuarei sempre porque é o meu
hobbie. Além disso é o sítio onde eu 
me encontro. Foi onde eu fui feito, 
onde cresci e nasci. Sinto falta do 
mar. Não vejo como algo perigoso 
mas como um ato de descontração e 
meditação, até.
Sente que amadureceu? Fala com um 
peso nas palavras diferente dos jovens 
da sua idade… 
Sinto-me hoje com mais conhecimento 
mas mais juventude. Eu sei que é es-
tranho, mas os meus filhos dão-me ju-
ventude. Foram eles que me obriga-
ram novamente a sentar-me no chão 
para brincar, a criar mundos de fan-
tasia. Obrigaram-me a ser criança e 
isso rejuvenesce qualquer um. Sinto-
me mais jovem hoje do que antes de-
les nascerem (risos). ●

PROTAGONISTA

A
G

R
A

D
E

C
IM

E
N

T
O

S
D

.P
E

D
R

O
H

O
T

E
L

L
A

G
U

N
A

;T
A

P
A

IR
P

O
R

T
U

G
A

L

“O nosso amor como
família, como casal, é mais
forte do que o casamento.

Assusta-me o lado
materialista e de papelada

que um casamento
pressupõe”

Elassão atrevidas
Pedro Rodil ainda não quer falar do

papel que lhe coube em Alguém
Perdeu mas diz-se preparado para
a abordagem feminina, que se for
como em Morangos com Açúcar

pode roçar a histeria. “As pessoas
sempre foram simpáticas comigo.
Nunca tive abordagens negativas.
Claro que já foram atrevidas, há

sempre uma, mas podemos sempre
levar tudo para a brincadeira. Não

vou ser nem arrogante nem
superior. Nunca fui e nunca serei.”
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destaque‘AlguémPerdeu’ TEXTO JOÃO BÉNARD GARCIA

ANTÓNIO BARREIRA
autor da novela ‘Al-
guém Perdeu’,que es-

treou esta segunda-feirana
CMTV,estavabastanteemocio-
nado com o resultado final da
sua obra, e a melhor maneira
que encontrou para descrevê-
la foi assim: “É uma novela inti-
mista em que ouvimos o bater
do coração das personagens”.

Catarina Avelar, que na no-
vela da CMTVinterpreta a aus-
tera, misteriosa e sarcástica
Quitéria de Jesus do Espírito
Santo, confessou, no final do
visionamento no Centro Cultu-
ral de Cascais, que sentiu
“equilíbrio” na produção. “Fi-
quei bem impressionada. Sen-
ti o dramatismo. É uma história
com muita força. Foi bastante
bom e diferente. É um trabalho
em que estamos todos empe-
nhados”, assegurou.

Anabela Teixeira, a protago-

nista Madalena Mascarenhas,
revelou ter adorado o primeiro
episódio.“Está espetacular, es-
tamos todos verdadeiros.Alin-
guagem e a fotografia são mui-
to cinematográficas. Tudo é
muito intenso e nada vulgar”.
Já António Pedro Cerdeira, que
interpreta Rodrigo Sarmento,
destacou o facto de“não haver
estrelas e ser uma equipa mui-
to unida.” �

1

Atores assistirama antestreia
do“melodrama da vida real”

“SENTI O
DRAMATISMO.
É UMAHISTÓRIA
COM MUITA
FORÇA. É UM
TRABALHO EM
QUE ESTAMOS
EMPENHADOS”
CATARINAAVELAR,ATRIZ

O ELENCO DE‘ALGUÉM
PERDEU’,EM PESO,VISIONOU
O PRIMEIRO EPISÓDIO DA
NOVELADACMTV.NO FINAL,
OUVIU-SE UM FORTEAPLAUSO
ETODOSTECERAM RASGADOS
ELOGIOSAO PRODUTO FINAL

ELENCO divertido no visionamento de‘Alguém Perdeu’.Antó-
nio Barreira (autor) e Francisco Penim, diretor da CMTV, radiantes. �

EQUIPA
Francisco
Fernandez,
Rafaela Covas
e Pedro Rodil
sentaram-se
na primeira
fila para não
perderem pi-
tada. E ainda
se riram com
a‘Quitéria’. �



SÁBADO16MARÇO 2019 VIDAS I 45

CONFISSÃO
João Paulo Rodrigues
esteve no ‘Programa da
Cristina’ e falou sobre o
seu divórcio. “Foram os
dois anos mais difíceis
da minha vida”, disse.

FESTA
Bruno de Carvalho este-
ve na festa do 60.º ani-
versário de Fernando
Pereira e divertiu-se a
valer. O ex-líder leonino
foi com a irmã.

ESTUDOS
Ana Sofia vai passar
os próximos três me-
ses em Inglaterra,
a estudar. “Este
curso é um investi-
mento”, afirmou.

POLÉMICA
Bárbara Bandeira que-
brou o silêncio sobre o
namoro com Kasha, dos
D.A.M.A: “Se o meu pai
não me deixar namorar,
o problema é dele.”

AMOR
Benedita Pereira está
cada vez mais feliz com
o namorado, Francisco
Cruz. Casal mantém
uma relação discreta.

ZUNZUNS&RUMORES

PUB

NOVELA CMTV
FALTAM 02 DIAS

uPedro Rodil vai dar vida a
Luís Carlos Brandão, um
agente da PSP que pediu
transferência do Norte do
País, onde vivia, para Cas-
cais. Bonito e com um corpo
musculado, a personagem
de Rodil vai ser um verda-
deiro parte corações, fazen-
do grande sucesso entre as
mulheres.

No entanto, o seu passado
estáensombrado por umdi-
vórcio que lhe vai trazer
consequências e fazer perse-
guir dois marginais, Zeca
Pedra e Sérgio ‘Bomba’. É,
ainda, amigo de infância de
Bruno Junqueira, de quem
sabe todos os segredos e com
quem vai ter momentos de
tensão e descobertapessoal.

Pedro Rodil, de 30 anos,
deu-se a conhecer ao públi-
co português e ao meio da
representação nasérie juve-
nil ‘Morangos Com Açúcar’,
daTVI. O ator integroutam-
bém o elenco de novelas
como ‘Mar de Paixão’ e ‘O
Beijo do Escorpião’. Agora,
vaibrilhar em‘AlguémPer-
deu’, que estreia segunda-
-feira, às 20h30, naCMTV.n

LUÍS BRANDÃO
ELE VAI PARTIR CORAÇÕES

1Pedro Rodil
vai interpretar
o papel de Luís
Brandão, um
polícia que es-
conde um pas-
sado que lhe vai
trazer conse-
quências na sua
vida2Gonçalo
Botelho inter-
preta um crimi-
noso conhecido
por Zeca Pedra,
que vive com os
dois irmãos,
com quem tem
grandes discus-
sões acerca dos
seus negócios

OS CRIMES
E ESQUEMAS
DE ZECA PEDRA
uMais conhecidoporZeca
Pedra, oatorGonçaloBote-
lhoé, nanovela, umcrimi-
nosoque jáfoidetidovárias
vezes. Porémconsegue
sempresafar-segraças
aosesquemasquevaien-
gendrando.n

1

A MESA DOS PORTUGUESES
Receitas finalistas

PREPARAÇÃO:
Ao�lume,�ponha uma panela com os tomates, azeite, a ce-
bola, os alhos e o pimento, tudo partido em pedaços gros-
seiros. A esse refogado, junte de seguida os orégãos, o
louro, a noz moscada, o sal e uma colher de pimentão
doce. Deixe refogar por 5 minutos, depois deite a água e
deixe ferver. Entretanto, parta as batatas às rodelas e adi-
cione ao preparado. A seguir deixe cozer durante 15 mi-
nutos. Depois, adicione os ovos, tampe e, em lume bran-
do, deixe cozer por 5 minutos. Numa tigela de barro colo-
que fatias de pão alentejano, depois deite a sopa e, por
cima, os ovos.

INGREDIENTES:
1 kg de tomate maduro, 4 cebo-
las grandes, 800 g de batata,
1 pimento verde, 6 ovos, 1 pão
alentejano, 1,5 l de água, louro,
orégãos, pimenta, sal, noz mos-
cada, pimentão doce e 4 alhos.

�

Residente em Mem Mar-
tins, Adélia optou por
apresentar uma sopa

SOPADE
TOMATE

ÀMODADO
ALENTEJO
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VIDAS
POR DANIELA VENTURA

ator, que se es-
treou como prota-
g o n i s t a n a 6 . ª
t e m p o r a d a d e

‘Morangos com Açúcar’, sentiu-se
abandonado após o fim da ex-série
juvenil da TVI. Sem trabalho e proje-
tos na representação, o artista che-
gou mesmo a enfrentar uma fase
dramática e chegou mesmo a ter de
arrumar carros na zona de Sintra, de
onde é natural, para ganhar a vida.
Após a situação, conseguiu dar a vol-
ta por cima e, tempos depois, voltou
ao pequeno ecrã e a ‘abraçar’ novas
personagens na ficção, na RTP e na
SIC. Agora, o jovem vai integrar o
elenco da novela ‘Alguém Perdeu’,
com estreia dia 18 na CMTV:“O entu-
siasmo é muito grande.Acho que es-
tamos a fazer história porque é a pri-
meira novela deste canal, e vai ser di-

ferente das outras novelas. Claro que
isso me deixa num grande estado de
ansiedade. Mas estou exclusivamen-
te focado no trabalho”, garantiu.

No papel de Luís Carlos Brandão,
um agente da PSP que viveu um ca-
samento conturbado e que acaba
por se juntar a alguns ‘fora da lei’ da
novela, o ator está confiante com o
novo projeto. “A personagem tem
sido um desafio porque tem um lado
extremamente dramático, que passa

por algumas reviravoltas na vida.
Mas tem sido fácil, porque temos a
equipa bastante envolvida no proje-
to, e quando assim é o trabalho aca-
ba por ser mais prazeroso, e o resul-
tado será melhor”, afirma, com as ex-
pectativas em alta. Pedro Rodil está
feliz também na vida pessoal, depois
de ter sido pai, pela segunda vez, de
uma menina, a pequena Mel, de cin-
co meses, da relação com Sylvia Fer-
ro. ”Foi a maior bênção que tive”.

DEPOIS DE UMA VIDA PROFISSIONAL
DE ALTOS E BAIXOS, QUE O LEVOU A TER
DE ARRUMAR CARROS PARA PAGAR CONTAS,
O ATOR REVELA-SE FELIZ COM A NOVA
OPORTUNIDADE NA NOVELA DA CMTV

PedrO

ROdil

O

DETERMINADO
A CONQUISTAR
O SUCESSO

O ATOR VAI INTERPRETAR
UM AGENTE DA POLÍCIA

NA NOVA NOVELA DA CMTV
E REVELA SER UM DESAFIO
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NOVELAS
CMTV | Seg. a sex. | 20:30

B
runo(NunoJaneiro)encomendaa
morte de Eduardo (Almeno Gon-
çalves), Rodrigo (António Pedro
Cerdeira) e Magda (Ana Catarina
Afonso) e dá indicações a alguém
decomodeveprocederparaoseli-

minar: esse alguém é Luís Carlos (Pedro Ro-
dil), um polícia corrupto. As três vítimas en-
contram-se à porta da clínica e estranham
quando percebem que nenhum deles mar-
cou aquele encontro. Sem que se aperce-
bam, uma pessoa aproxima-se deles, de
arma em riste, prestes a matá-los. No exato
momento em que o polícia se prepara para
disparar, Madalena surge aos gritos para os
avisar que correm risco de vida e é a mulher
de Rodrigo que acaba por ser baleada nas
costas. A mãe de Leonor (Mafalda Luís de
Castro)cai inconscientenocolodomaridoe
o atirador desaparece.
Ao saber que nada correu como o previsto,
Bruno fica furioso e combina um encontro
com o homem que contratou para o crime.
Enquanto isto, as verdadeiras vítimas colo-
cam a hipótese de ter sido Leonor, que se
encontra fugida do hospital psiquiátrico, a

Incriminada
e PRESA

A filha de Madalena depara-se com uma arma – a mesma que atingiu
a mãe – enquanto dá um passeio na praia. Luís Carlos, o verdadeiro

culpado pela mulher de Rodrigo ter sido baleada, chega ao local
e detém a rapariga. A forma perfeita de se escapar do crime

TEXTO CAROLINA PINTO FERREIRA I FOTOS DIVULGAÇÃO

LEONOR É ACUSADA DE TENTAR MATAR A MÃE

SAIBA
PRIMEIRO Ao dar um

passeio junto
ao mar, Leonor

encontra a
arma com que
Madalena foi

baleada.

A filha de
Madalena

olha,
pensativa,

para a arma
sem saber

para que fim
esta foi
usada.
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SEGUNDA

Leonor tenta
MATARa mãe
Depois de ler o
e-mail assinado
pela mãe em que
é acusada de ser
culpada pela
morte da mãe,
Leonor tenta
matá-la,
asfixiando-a com
as mãos. Bruno e
Rodrigo entram
no quarto.

SEXTA

Madalena
corre PERIGO
No hospital,
Bruno, Magda e
Eduardo esperam
notícias do
estado de saúde
de Madalena
depois desta ter
sido baleada.
O juiz continua
a afirmar que
desconfia
de Leonor.

QUINTA

Miguel
PROTEGE a
mãedo pai
Eduardo faz uma
cena de ciúmes
quando Bárbara
chega a casa.
Miguel defende-
a e acaba por
ser, mais uma
vez, agredido
verbalmente
pelo pai.

QUARTA

Vanda TRAMA
Ricardo
A vilã pega no
telemóvel de
Ricardo e envia
uma mensagem
a Mariana a dizer
que precisa que
a namorada lhe
empreste
dinheiro.
A rapariga
comenta com o
irmão o pedido.

TERÇA

Zeca torna-se
PROSTITUTO
Zeca conta a
Sérgio que
Vanda o pôs
em contacto com
Jeanny para ser
acompanhante
de luxo. O rapaz
fica deslumbrado
quando se
depara com as
duas primeiras
clientes.

disparar contra a mãe.
OgenrodeMadalenaexigeaopolíciaquelhe
devolvaodinheiropagoeLuísCarlosvaiaté
à praia para se livrar da arma do crime. Ao
avistarum casal denamorados, manda-a ao
acaso para o chão e foge.
Por ironia do destino, Leonor vai passear
junto ao mar, vê uma arma entre as rochas e
pega na mesma. O casal que está no carro
avistaacenaetemequearaparigasevásui-
cidar. Em pânico, decidem ligar para a polí-
cia e alertar para o caso.

DETIDAPELOPOLÍCIACRIMINOSO
Perdida nos seus pensamentos, Leonor en-
contra-se juntoàfalésia, aolharparaaarma.
DerepentesurgemdoiscarrosdaPSP.Ara-
parigaassusta-se.LuísCarlos,oculpadopelo
estado debilitado de Madalena, sai de uma
dasviaturas,acompanhadopormaistrêspo-
lícias,quesacamimediatamentedassuasar-
mas, apontando-as à mulherde Bruno. Leo-
nor mostra-se assustada, sem perceber o
que se passa. Luís Carlos reconhece a arma
quearaparigatemnamãoeestremece:“Re-
cebemos um alerta para uma tentativa de

suicídio”, diz. Leonor mostra-se confusa:
“Maseu...Eunão...”Opolíciacontratadopor
Bruno aproveita a ocasião. “A senhora está
detida!”, informa. A filha de Madalena não
consegue perceber o que está a acontecer.
“Eu?Masoqueéqueeufiz?”, questiona.“É
aprincipal suspeitadatentativadehomicí-
dio contra a sua mãe.”
Algemada,comdoispolíciasasegurarem-na
pelos braços, tenta soltar-se. Luís Carlos
tenta manter um ar profissional embora o
seuolharnãoescondaosremorsosqueestá
a sentir. “A sua mãe foi atingida com uma
armadestecalibre.Foiencontrada,pornós,
com a arma em seu poder. Omaiscertoera
ir desfazer-se dela”, explica. Leonor tenta
justificar-se: “Não! Encontrei a arma nasro-
chas!” Luís Carlos mostra-se irredutível
quanto à sua decisão. A filha de Madalena
continuaamostrarasuainocência:“Alguém
anda a inventar coisas. Não fiz nada! Juro!
Acredite em mim, por favor. Estou ino-
cente.”Apoderadopelosremorsos,opolícia
malconseguefalar:“Quemtemdeacreditar
éojuiz.Vamos!”,diz,enquantosedeslocam
para o carro. ●

Acusada
por todos

Ao saber que
Madalena foi
atingida por

uma bala, até
Leonel desconfia

que possa ter
sido Leonor e
questiona-a.
Indignada,
a rapariga

mostra-se ofendida
e sai descontrolada

da carpintaria.
Mariana fica
preocupada
e vai atrás
da prima.

Luís Carlos,
o verdadeiro

culpado,
aproveita para

incriminar
Leonor.

O casal de namorados avista
Leonor e liga para a polícia ao
pensar que ela se vai suicidar.
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FILOMENACAUTELA
Arranque para o início da semana

“Mandando aquela de blogueira marota.” FILOMENA
CAUTELA, de 34 anos, decidiu iniciar a semana

da melhor maneira, desta vez em cima de
uma mota. E estilo não falta à apresentadora do

5 Para a Meia-Noite, o mediático programa da RTP1.

DÉBORAMONTEIRO

PEDRO RODIL

Chuva de elogios
DÉBORA MONTEIRO decidiu aquecer as redes
sociais nestes dias de chuva. Aqui, nesta imagem,
a atriz, de 35 anos, mostra, mais uma vez, a sua
sensualidade. Na verdade, é assim que tem
habituado os seus seguidores, que ficaram loucos
com a imagem. Caiu chuva, sim, mas de elogios.

Tudo fixe!
Pai de dois filhos e já
com 30 anos de idade,
PEDRO RODIL aqueceu
as redes sociais com uma
publicação inesperada,
em tronco nu. As fãs do
ator de Alguém Perdeu,
novela da CMTV, não
ficaram indiferentes
a esta foto e foram vários
os comentários a elogiar
a sua boa forma física.

TVGuia53



Joana Alvarenga, António Pedro Cerdeira, Anabela Teixeira e Pedro Rodil (no sentido dos ponteiros do relógio) posaram para a ‘Domingo’ com as suas ‘máscaras’



voufazeraseguireansiosapelopro-
jeto que se segue”, acrescenta Joa-
na, que foi rainha do Carnaval do
Vale do Sousa em 2015, uma expe-
riência que ficará “para a vida”.
“Leveios meus pais e alguns amigos
parafestejaremcomigo nesse ano o
Carnaval e diverti-me imenso. A
energiadas pessoas é contagiante e
passaparanós.”

Já Pedro Rodil é um estreante nas
lides carnavalescas: este ano vai
apadrinhar o Carnavalde Ovar, um
convite especialque não conseguiu
recusar. “Isto surgiu com um filme
que rodeiemOvar e que falasobre o
lado culturaldo carnavalportuguês
e, sobretudo, o vareiro, da zona de
Aveiro. E tenho estaprimeiraabor-
dagem que prezo muito, por um
lado porque foifeitaatravés dacul-
turae, por outro, pelaligação àter-
ra, a tradição, a identidade de um
povo”, assume o ator de 30 anos.

“Disseramlogo:‘Nãopodesserrei,
porque rei é uma pessoa da terra’ e
isso ainda me fez gostar mais do
Carnaval de Ovar, porque ainda é
mais bonito do que vir paraaquial-
guémde fora… então fuiconvidado
para apadrinhar, embora eu sinta
que fui mais apadrinhado do que
apadrinhei”, desvendaRodil, assu-
mindo como preferidos os papéis
que o obrigam “a remexer no inte-
rior”. “As personagens que me me-
xem mais com as entranhas, com o
psicológico, que me façam desco-

brir-me e redescobrir-me, são para
mimas máscaras mais importantes
e as mais bonitas também.”

Mas não é fácil, desenganem-se os
que acham que sim, pôr e tirar a
máscara. “Costumo dizer que ser
ator é algo cruel, as pessoas acham
que é só glamour, mas o processo de
atoréumprocessodoloroso,porque
nós enquanto cidadãos normais se
não quisermos saber o que se passa
no mundo não precisamos de o fa-
zer, mas enquanto atores temos de
fazerexatamenteocontrário,temos
de ser mais atentos. Nós temos de
perceber aperspetivade umpsico-
pata, de umtoxicodependente, por
exemplo, e com isso mexemos em
coisas que habitualmente não me-
xeríamos”, explicaRodil.

“Tem de haver uma distância
muito grande para, ainda assim,
continuarmos aconstruir-nos anós
mesmos. O pôramáscaraaté é con-
fortávelparamim, porque sinto que
quando a tiro continuo o meu pro-
cesso de trabalho, mas enquanto
Pedro”, que em ‘Alguém Perdeu’
veste a pele de Luís Carlos Roldão,
umagente daPSP afogado emdívi-
das que se deixa corromper. Uma
máscara, é certo, mas que não é de
Carnaval. É a vida como ela é nos
ecrãs da CMTV e nas páginas do
Correio daManhã, histórias (muito)
reais a que um lote de atores com
provas dadas em Portugal vai dar
corpo naficção.

1Anabela Teixeira já desfilou no Rio de Janeiro, em 19972Pedro Rodil é, este
ano, padrinho do Carnaval de Ovar3António Pedro Cerdeira foi rei, em 2004, do
Carnaval da Figueira da Foz4Joana Alvarenga foi rainha em Vale do Sousa, em 2015
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Corrida Alguém Perdeu da CMTV
Parte do elenco da primeira novela da CMTV
correu a 1.ª Mini São Silvestre Alguém Perdeu.

Pedro Rodil, Ricardo Trêpa, Nuno Janeiro,
Francisco Fernandez, Ana Catarina Afonso, Sabri

Lucas, Luciano Gomes, Filipa Pinto, Gonçalo
Botelho, Rafaela Covas e Anabela Teixeira fizeram
5 km ao lado de Francisco Penim e João Ferreira.

A atriz
Rafaela Covas
estava muito

animada e bem
disposta antes

de começar
a correr.

João
Ferreira e
Francisco

Penim,
conhecidos

como os
“Homens da
Maratona”,
lideraram o

pelotão.

Filipa
Pinto, Nuno

Janeiro,
Pedro Rodil,

Rafaela
Covas e Ana

Catarina
Afonso.

A corrida realizou-se
em Monsanto, Lisboa.

Anabela Teixeira
e João Ferreira.

Os heróis da 1.ª Mini
São Silvestre da CMTV.

Nuno
Janeiro,

Sabri
Lucas e

Francisco
Penim, ao

fundo.
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