
A viver uma fase feliz ao lado de MARTA MARTINS DE OLIVEIRA, 
LUÍS MASCARENHAS faz o balanço de 55 anos de carreira   

“Sinto uma certa nostalgia. Comecei aos 10 anos  
na secção de teatro do liceu e nunca mais parei„ 

Há dois anos, 
Luís, de 75 anos, 
e Marta, de 54, 
conheceram-se 

através de amigos 
em comum e este 
verão decidiram 

oficializar a relação  

O ator, de 75 
anos, recorda 
com carinho 

algumas das suas 
personagens e 

trabalhos, entre 
eles a peça 

de teatro que 
fez com Raul 

Solnado, 
em 1978  

I
nsípida é a palavra que 
para Luís Mascarenhas 
melhor definiria a sua 
vida, caso não tivesse 
sido ator. Os primeiros 

passos na arte de represen-
tar foram dados ainda no li-
ceu, com apenas 10 anos, 
e, apesar de ter sido muitas 
coisas, desde locutor de rá-
dio a vendedor de carros, a 
verdade é que, para o ator, 
dar vida às personagens 
é o melhor dos trabalhos.  
Aos 75 anos, está a celebrar 55 
de carreira e, apesar de estar a 
atravessar um momento feliz, 
fazendo parte do elenco de 
“Pôr do Sol”, da RTP, não dei-
xa de apontar o dedo a quem 
se ‘esquece’ dos atores da sua 
geração. “A arte de represen-
tar, nas suas três vertentes – 
teatro, televisão e cinema –, é 
um retratar do quotidiano da 
vida, no passado, no presen-
te ou no futuro”, disse à Lux, 
no dia em que posou ao lado 
de Marta Sampaio Martins de 
Oliveira, de 54 anos, que al-
guns dias depois passaria a 
ser a sua mulher.
Lux – O Luís celebra este ano 
55 anos de carreira. O que 
sente quando olha para o per-
curso que fez até agora? 
Luís Mascarenhas – Sinto uma 
certa nostalgia. Comecei aos 
10 anos na secção de teatro 
do liceu e nunca mais parei. 
Estreei-me como profissional, 
em 1967, no Teatro Monumen-
tal. Penso que podia ter tido 
mais sorte na minha carreira. 
Estive em alguns projetos que, 
por motivos alheios à minha 
vontade, não se concretizaram 
como deviam. Alguns deles 
não foram apresentados como 
os próprios canais desejavam.
Lux – Qual foi para si o pon-
to mais alto da sua carreira?
L.M. – Em teatro, na peça “Isto 
é que me Dói...” com o Raul 
Solnado. Não contando com 

“O que mais 
admiro na 

Marta é a sua 
frontalidade„ 



Os dois netos de Luís Mascarenhas vivem na Austrália, para onde o seu filho mais velho 
emigrou há mais de três décadas. Apesar de distante, o ator tem uma boa 

relação com Joshua, de 21 anos, e Genna, de 19

“Sou romântico 
à minha maneira. 

Sobretudo tem 
de haver amor  

e compreensão„ 
alguns momentos inesquecí-
veis em algumas revistas, das 
muitas em que participei. Na 
televisão, o Tadeu do “Clube 
dos Campeões”, o Manhas 
do “Bairro da Fonte”, o Hé-
lder Saias da “Senhora das 
Águas” e o Américo da “Joia 
de Africa”. 
Lux – Muita coisa mudou des-
de que começou a representar 
até hoje. Para melhor ou para 
pior, na sua opinião? 
L.M. – Umas para melhor, ou-
tras para pior! A falta de tea-
tros onde se possa trabalhar 
é enorme! Já fizeram contas 
aos teatros que desaparece-
ram em Lisboa?! Algumas re-
modelações que se fizeram são 
de bradar aos céus! O Parque 
Mayer, é um grande (péssimo) 
exemplo!
Lux – O ano passado numa 
entrevista criticava o facto 
de em Portugal não se darem 
oportunidades ao atores mais 
velhos. Foi um período difícil 
para si, não só emocionalmen-
te como financeiramente? 
L.M. – A arte de representar, 
nas suas três vertentes – tea-
tro, televisão e cinema –, é 
um retratar do quotidiano da 
vida, no passado, no presente 
ou no futuro. Não me consi-
dero velho, mas sim alguém 
com algum conhecimento da 
vida. Ora, os ‘velhos’ fazem 
parte da vida de todos nós. 
Basta olhar à nossa volta. Tanto 
emocionalmente como finan-
ceiramente, foi, e é péssimo!
Lux – Como é que se aprende 
a viver com a imprevisibilida-
de da profissão?
L.M. – Na eterna procura de 
arranjar trabalho.
Lux – Atualmente faz parte 
do elenco de “Pôr do Sol”. O 
que mais gosta neste projeto? 
L.M. – Do seu humor, da sua 
crítica, do seu sarcasmo e de 

uma superior capacidade ino-
vadora tanto na ideia como na 
escrita. Um trabalho excecional 
dos autores, técnicos e atores!
Lux – Trabalhar com a nova 
geração rejuvenesce-o? 
L.M. – Claro que sim! Apren-
de-se sempre qualquer coisa! 
Ideias e gente nova são sem-
pre bem-vindos. Há sempre 
que modernizar com inteli-
gência e competência.
Lux – Continua a sentir o ner-
voso miudinho de antigamen-
te? 
L.M. – Sim, sempre! Há que 
fazer o melhor que se possa 
e agradar ao público.
Lux – A comédia foi sempre o 
que lhe deu mais gozo?
L.M. – A vida no seu quotidiano 
tem sempre mais drama. Por 
que não dar alegria às pes-
soas nem que seja por algu-
mas horas?
Lux – Como teria sido a sua 
vida sem a representação? 
Qual imagina que teria sido 
o seu percurso?
L.M. – Insípida! Fui locutor na 
rádio, no “A Noite é Nossa”, 
no Rádio Clube Português. Fui 
vendedor de carros, de artigos 
da imprensa estrangeira, até 
cheguei a vender toalhas de 
linho especial no bairro chique 
do Restelo! Tive oportunidade 
de me ligar às antiguidades e 
vir a ser um bom leiloeiro! Era 
essa a opinião de quem me 
quis contratar.
Lux – Pensa em retirar-se ou 
deixar o meio onde sempre 
trabalhou causa-lhe alguma 
angústia? 
L.M. – Retirar-me-ei no dia em 
que caia o pano, no final da 
peça da minha vida. 
Lux – Festejou 75 anos no iní-
cio de agosto. Gosta de cele-
brar o seu aniversário?
L.M. – Sempre! É mais um ano 
que se inicia.
Lux – É um homem de festa 
ou mais reservado? 
L.M. – Festa é festa! Adoro 
contar anedotas. Adoro ver 
as pessoas sorrirem, ou me-
lhor ainda, desmancharem-se 
à gargalhada! [risos] 
Lux – A idade foi-lhe trazen-
do mais dúvidas ou certezas 
sobre a vida?  

O ator admite ter passado um momento bastante difícil, tanto emocionalmente  
como financeiramente, quando se viu sem trabalho, muito devido à sua idade  

“Não me considero velho, mas sim alguém 
com algum conhecimento da vida„ 



L.M. – Mais dúvidas numas coi-
sas, mais certezas noutras. Pen-
so, logo existo. 
Lux – Para um ator é funda-
mental ter uma boa estrutura 
emocional, uma boa base de 
apoio nos que lhe são mais 
próximos? 
L.M. – É fundamental. Esta pro-
fissão é muito exigente!
Lux – O Luís e a Marta estão 
juntos há dois anos. Ela tem-
-lhe dado esse apoio? 
L.M. – Tem. Ela não é do meio 
artístico, mas tem-se esforça-
do, e creio que será um pilar 
da minha existência. 
Lux – O que admira mais nela? 
L.M. – A frontalidade!
Lux – Aos 75 anos, de que for-
ma se vive o amor? 
L.M. – Da maneira que é pos-
sível com esta idade. O meu 
pai dizia, em tom de brinca-
deira, que aos 60 ainda se ten-
ta, e aos 70 só se senta! [risos] 
Vive-se com mais sabedoria.
Lux – Imagino que para decidir 
casar aos 75 anos seja um ho-
mem romântico. É verdade?
L.M. – Sou romântico à minha 
maneira. Umas vezes mais, ou-
tras menos. As condicionantes 
diferem… Sobretudo, tem de 
haver amor e compreensão. 
Lux – O Luís tem netos? Que 
relação tem com eles? 
L.M. – Sim, tenho dois, o 
Joshua e a Genna, respetiva-
mente com 21 e 19 anos. É 
uma relação longínqua, pois 
o meu filho João Filipe vive 
na Austrália há 36 anos, mas 
boa! n
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Luís Mascarenhas tem dois filhos, João Filipe, de 55 anos, e Luís Filipe, de 27,  
que apoiaram a decisão do pai de oficializar a relação com Marta Martins de Oliveira,  

por quem está apaixonado e sobre quem diz: “Será um pilar da minha existência”

Atualmente, Luís Mascarenhas faz 
parte do elenco de “Pôr do Sol”, 
da RTP, “um trabalho excecional”, 
ao qual elogia o humor, a crítica 

e o sarcasmo 

“A falta de teatros 
onde se possa 

trabalhar 
é enorme!„ 

“Adoro contar 
anedotas. Adoro 
ver as pessoas 

sorrirem, ou 
melhor ainda, 

desmancharem-se 
à gargalhada„ 


