
Romântica, INÊS MONTEIRO  
abre o coração numa 

conversa intimista

A nova promessa da SIC,  
de 22 anos, mudou-se  
para Lisboa em busca 
 do sonho de ser atriz

“Não ando à procura 
de um príncipe 

encantado„

Natural de Marco de Canaveses, 
 Inês Monteiro já morou no Porto  
e está agora a viver em Lisboa.  

“Ainda estou na fase de adaptação  
mas estou a gostar muito”, confessa a atriz



F
oi em busca de um 
sonho que Inês Mon-
teiro decidiu mudar a 
sua vida. Natural de 
Marco de Canaveses, 

a nova cara da SIC interrom-
peu o curso superior de arqui-
tetura, área pela qual continua 
a guardar paixão, para apos-
tar na carreira de atriz. Foi por 
isso que arriscou mudar-se para 
Lisboa, onde começou por es-
tudar representação e acabou 
por agarrar uma oportunidade 
na televisão. “Acho que temos 
que fazer aquilo que sentimos 
que é o mais certo. Muita gen-
te pode dizer-nos que é erra-
do, mas temos sempre que ser 
fiéis a nós próprios e seguir o 
nosso coração e o nosso ins-
tinto”, considera Inês, de 22 
anos. A viver na capital por-
tuguesa desde o final do ano 
passado, a jovem nortenha não 
se arrepende da mudança, até 
porque não toma decisões de 
ânimo leve e tem contado com 
o apoio da família: “Gosto de 
arriscar, mas não arrisco sem 
saber que tenho onde pou-
sar”, explica. Na sua primeira 
entrevista à Lux, a atriz recor-
da a infância e revela como se 
tem adaptado à nova vida pro-
fissional, na qual o seu papel 
em “Vidas Opostas” tem um 
lugar central.
Lux – Sempre quis ser atriz?
Inês Monteiro – Comecei a querer 
ser atriz há cerca de dois anos, 
mas estava no Porto. Vim para 
Lisboa para me inscrever numa 
escola de representação e, pas-
sado um ou dois meses, apare-
ceu o casting para a produção 
da SIC. Fiquei muito contente, 
porque vim atrás disto!
Lux – Como é a sua persona-
gem na novela “Vidas Opos-
tas”? 
I.M. – A Joana, no início, foi um 
bocadinho desafiante para 
mim. É uma rapariga muito 
profissional, muito equilibra-

da no trabalho, e em casa é 
ela que põe a ordem, porque a 
família é toda maluca! Só que, 
depois, é uma romântica e anda 
à procura do amor… Como é 
muito ocupada com a arqueo-
logia, e com a história de an-
dar à procura de um tesouro 
com o pai, ela tenta encontrar 
o príncipe encantado através 
das aplicações do telemóvel. 
É uma princesa dos tempos 
modernos! É uma personagem 

divertida.
Lux – Que características é que 
a Joana tem em comum con-
sigo?
I.M. – O facto ser muito frontal, 
muito terra-a-terra e equilibra-
da a nível profissional. Gosta 
de fazer tudo direitinho e com 
rigor e, nesse aspeto, é muito 
parecida comigo.
Lux – Também partilha a sua 
parte romântica, essa busca 
por um príncipe encantado?

“Cresci muito a brincar  
no campo, a subir às árvores. 

Conhecia toda a gente da minha  
rua, tinha muitos amigos„ 

A atriz interrompeu o 
curso de arquitetura 

para seguir o sonho da 
representação. “Gosto 

realmente de arquitetura, 
também é uma paixão! 

Por isso, não é uma porta 
fechada”, garante

Inês Monteiro estreia-se 
como atriz na novela da 

SIC, “Vidas Opostas”, onde 
dá vida a Joana. 

“É uma princesa dos 
tempos modernos!”, diz, 

sobre a personagem

“Muita gente pode dizer-nos que 
é errado, mas temos que ser fiéis 
a nós próprios e seguir o nosso 

coração e o nosso instinto„



Longe dos pais e do irmão, Inês não se esquece dos 
conselhos que estes lhe dão: “Para não deixar de ser eu 
própria. Para me manter sempre fiel às minhas raízes”

“O que pesa mais  
é a saudade da família„

O apoio dos pais foi 
importante para que Inês 
se mudasse para Lisboa, 

onde estuda representação. 
“Nunca me viraram as 

costas”, conta

“No início,  
senti-me um 
bocadinho 

perdida, porque 
vim sem conhecer 

ninguém„

I.M. – Não ando à procura de 
um príncipe encantado… Sou 
romântica, sim, mas não ando 
à procura [risos].
Lux – Tem sentido o apoio das 
pessoas na rua?
I.M. – Na minha cidade, Mar-
co de Canaveses, as pessoas 
estão todas muito contentes. 
É um meio pequeno e toda a 
gente vem ter comigo e dá-
-me os parabéns. Aqui em Lis-
boa só fui reconhecida uma 
vez [risos].
Lux – Gosta desse reconheci-

mento?
I.M. – É giro! É engraçado por-
que as pessoas gostam de fa-
lar da personagem, e eu gosto 
quando isso acontece.
Lux – Conte-nos um pouco da 
sua história. Cresceu em Mar-
co de Canaveses?
I.M. – Cresci. Até aos 18 anos vivi 
lá com os meus pais e depois 
fui para o Porto para estudar 
arquitetura. Entretanto, tinha 
este bichinho da representação 
e quis vir para Lisboa. Mas foi 
em Marco de Canaveses que 

cresci, é onde tenho os meus 
pais, o meu irmão, a minha fa-
mília toda… 
Lux – É uma grande mudança, 
da arquitetura para a repre-
sentação…
I.M. – É completamente diferen-
te, embora também haja muito 
ritmo e sempre muito trabalho. 
Gosto muito disso… de traba-
lho, de ritmo e de não estar 
parada! Além disso, também 
tem a parte artística, que nos 
dá muito espaço para criar. O 
que me faltava um bocadinho 

na arquitetura era poder traba-
lhar mais esta parte emocional e 
de relação com as pessoas, de 
poder observar mais para ab-
sorver e crescer enquanto atriz.
Lux – O curso de arquitetura 
ficou arrumado para sempre?
I.M. – Fiz dois anos e congelei a 
matrícula para se eventualmen-
te voltar… Porque gosto real-
mente de arquitetura, também 
é uma paixão! Por isso, não é 
uma porta fechada, está em 
stand by.
Lux – Voltando a Marco de Ca-

naveses, como é que foi a sua 
infância?
I.M. – Tenho uma família gran-
de! Só tenho um irmão, mas 
tenho muitos primos e muitos 
tios, e cresci muito a brincar 
no campo, a subir às árvores, 
a brincar na rua, com a bici-
cleta… É muito diferente do 
que se passa aqui! [risos] É 
um meio rural, mais peque-
no, onde os miúdos brincam 
mais. Eu conhecia toda a gen-
te da minha rua, tinha muitos 
amigos, vizinhos…

Lux – Mantém essas amizades?
I.M. – Muitas sim. Com outras 
seguimos caminhos diferentes, 
algumas nem estão em Portu-
gal, mas muitas sim.
Lux – Como é que esses ami-
gos estão a reagir à sua nova 
vida como atriz?
I.M. – Não lhes contei logo, por-
que ainda estava na fase de 
acreditar que era real… Contei-
-lhes quando já tinha começado 
a gravar. Eles ficaram radian-
tes e contentíssimos por mim, 
porque sabiam que tinha vindo 



sozinha para Lisboa e que não 
conhecia cá ninguém. Ficaram 
muito contentes por saberem 
que estava a conseguir con-
cretizar o meu sonho.
Lux – Os seus pais e o seu ir-
mão sempre a apoiaram?
I.M. – Sim. Quando disse aos 
meus pais que estava a pensar 
congelar a matrícula de arquite-
tura e vir para cá, a minha mãe 
reagiu bem porque já vinha a 
Lisboa com alguma frequên-
cia fazer alguns trabalhos de 

publicidade, mais comerciais 
e castings.
Lux – Já estava um bocadinho 
preparada…
I.M. – Sim. Fui dizendo aos pou-
cos que gostava de vir para cá 
tentar a representação. A mi-
nha mãe sempre me apoiou e 
esteve de acordo, embora no 
início quisesse que eu acabas-
se arquitetura primeiro. O meu 
pai é que queria mesmo que 
eu acabasse primeiro o curso, 
mas disse-lhe que tinha que 

ser agora, que sentia que era 
agora. Ele apoiou e ajudou-me. 
Quando vim para cá, foi ele 
que me ajudou a procurar um 
apartamento para ficar. Nunca, 
nunca me viraram as costas... 
Ninguém!
Lux – Como foi a mudança para 
Lisboa?
I.M. – Vim no ano passado, em 
outubro, e no início foi muito 
difícil, confesso... Já tinha vivi-
do no Porto, que é uma cidade 
um pouco maior, mas é muito 

fácil integrarmo-nos lá. Aqui, no 
início, senti-me um bocadinho 
perdida, porque vim sem co-
nhecer ninguém. No entanto, 
aos poucos, foi cada vez mais 
fácil e está a ser muito bonito. 
Ainda estou na fase de adapta-
ção mas estou a gostar muito!
Lux – Qual é a maior dificulda-
de? As tarefas domésticas, a 
organização financeira ou as 
saudades da família?
I.M. – [risos] É um bocadinho de 
tudo. Inicialmente foi muito difícil 

Para manter a forma,  
a atriz pratica exercício 
físico com um personal 
trainer três vezes por 

semana e mantém uma 
alimentação saudável. 

Mas também tem os seus 
deslizes... “Perco-me com 

chocolates!”, confessa

“Quando temos 
a certeza 

daquilo que 
somos e do 

que queremos, 
dificilmente nos 
deslumbramos„ 

“Desde miúda 
que penso em 

ter uma família, 
filhos, uma 
casa… Mas 

neste momento 
não é uma 
prioridade„ 



arranjar um quarto. Agora, como 
já está tudo mais assente, o que 
pesa mais é a saudade da família.
Lux – Como é que consegue 
colmatar essa saudade?
I.M. – Principalmente por tele-
fone. Tento sempre falar com 
os meus amigos e com a mi-
nha família com alguma regu-
laridade. E tento lá ir aos fins 
de semana, mas não consigo ir 
todos… Uma vez por mês ten-
to ir e, se não conseguir, vêm 
cá os meus pais.
Lux – Que conselhos é que os 
seus pais e o seu irmão lhe cos-
tumam dar?
I.M. – Para não deixar de ser eu 

própria. Para ser sempre fiel, 
para não deixar que me influen-
ciem e para que não deixe de 
ser quem sou, para me manter 
sempre fiel às minhas raízes.
Lux – Acha que é fácil? Com 
esta experiência na televisão, 
não há o risco de se deslum-
brar?
I.M. – Há, mas acho que quando 
temos um foco e um objetivo, 
e temos a certeza daquilo que 
somos e do que queremos, di-
ficilmente nos deslumbramos 
e nos deixamos desviar. Tem 
a ver com os nossos ideais e 
princípios.
Lux – Como é que projeta o 

seu futuro a nível profissional?
I.M. – Gostava de continuar na 
representação, de poder evo-
luir na televisão e gostava muito 
de fazer cinema, acho que deve 
ser super interessante. Mas a 
arquitetura não está de lado.
Lux – Tem sonhos a nível pes-
soal, como o de construir uma 
família, ter um casamento ou 
ser mãe?
I.M. – Sim. Desde miúda que 
penso em ter uma família, em 
ter filhos, em ter uma casa… 
um lar! Mas neste momento 
não é uma prioridade.
Lux – Tem namorado?
I.M. – Não, o meu coração neste 

momento está ocupado com a 
novela e com o trabalho na re-
presentação. Só isso.
Lux – Como é que imagina o 
homem ideal?
I.M. – [risos] Um homem ideal?... 
É difícil! Alguém que, acima de 
tudo, tenha respeito por ele 
próprio e pelas outras pessoas. 
Para mim, o respeito é muito 
importante. Que seja uma pes-
soa segura, que goste de dar, 
de passear… Sou um bocadi-
nho romântica! [risos] n

Com o coração “ocupado com o trabalho na representação”, 
Inês mostra-se focada na sua vida profissional. “Gostava 

muito de fazer cinema”, revela

“Um homem ideal?... É difícil! 
Alguém que, acima de tudo, tenha 

respeito por ele próprio e pelas 
outras pessoas„
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