
Acompanhado pela 
mulher, VANESSA,  

e os três filhos, 
SABRI LUCAS abre  

o coração à Lux

“Sinceramente 
acho que 

sou um pai 
incrível, porque 
tenho sempre 
presente que  

a minha família  
é a prioridade„ 

Sabri Lucas, de 42 anos 
e Vanessa Santos,  

de 38, estão juntos 
desde 2008 e têm  
três filhos, Noah,  

de 10 anos, Inês, de 11, 
e Vicente, de 7 



U
ma sessão de fotos 
com crianças pode 
ser atravessada por 
alguns imprevistos, 
mas esse não foi o 

caso desta que reuniu Sabri 
Lucas e Vanessa Santos com 
os três filhos, Inês, de 11 anos, 
Noah, de 10, e Vicente, de 7,  

no Palácio Chiado, em Lisboa. 
“Foi bastante tranquila. Os nos-
sos filhotes estão bem dentro 
do que é a profissão do pai 
e o que algumas vezes têm 
de fazer. Alinham superbem”, 
evidenciou o ator, de 42 anos, 
com orgulho e muita cumplici-
dade no que o une aos seus, já 

que a mulher e os filhos, frisa, 
são o grande amor e a maior 
prioridade da sua vida. Em con-
versa com o Lux, Sabri Lucas faz 
um balanço dos seus últimos 
projetos que incluem “A Lis-
ta” para a OPTO, “3 Mulheres 
– Pós-Revolução” para a RTP, 
“Noite de estreia” no Teatro 

da Trindade, “O Bar do Gil-
mário ll” e a voz de Eric/Deric 
no filme de animação “Buzz  
Lightyear”, destacando ainda 
a nomeação para Melhor Do-
bragem do Ano como Ron, no 
filme “Ron Dá Erro”, da Disney, 
na IV edição dos Prémios 
GEEKS d’OURO. Atualmen-

te a dobrar uma série para a 
Netflix, Sabri Lucas abriu o co-
ração para falar do seu papel 
de pai e contou à Lux como 
começou a história de amor 
com Vanessa.
Lux – O que o fez enveredar 
pela carreira de ator? 
Sabri Lucas – Nunca me iden-
tifiquei com as escolas ditas 
normais, nem tive experiências 
positivas nas mesmas, em rela-
ção a determinados aspetos. 
Quando estava no 10.º ano per-
cebi que queria mudar a minha 
narrativa, depois de fazer uma 
figuração para a série “Riscos”, 
que passava na RTP. Conheci o 
ator, e hoje meu amigo, Dinarte 
a quem, na altura, perguntei o 
que era preciso para ser ator e 
ele respondeu: “Tens de ir para 
uma escola de artes e estudar 
representação.” Assim fiz, fui 
para o Chapitô e depois para 
o Conservatório.
Lux – Destacam-se nos seus tra-
balhos mais recentes “A Lista” 
para a OPTO e “3 Mulheres – 
Pós-Revolução” para a RTP; 
no teatro, fez a “Noite de es-
treia” no Teatro da Trindade, 
e mais recentemente “O Bar 
do Gilmário ll”. Que balanço 
faz destes últimos projetos?
S.L. – Os meus últimos projetos 
correram bastante bem, estou 
muito contente com o sucesso 
que todos alcançaram e com 
o meu desempenho em todos 
eles, como exemplo, a minha 
nomeação para Melhor Dobra-
gem do Ano com o filme “Ron 
dá Erro”, da Disney, onde dou 
voz ao Ron.
Lux – Pudemos também “vê-lo” 
este verão no filme de anima-
ção “Buzz Lightyear”. Como é 
isso de dar voz a um boneco 
animado?
S.L. – Dar voz a desenhos ani-

“Lembro-me de pensar ‘que mulher tão linda, vai ser  
a mãe dos meus filhos’… levei um ano até a beijar„ 

“Ser pai  
é uma  

das coisas  
mais difíceis  

da minha  
vida„ 

Sabri Lucas  
confessa que se 
apaixonou por 

Vanessa “à primeira 
vista”, quando  

se cruzaram  
na receção  
do ginásio



mados e a personagens reais 
em séries é algo de que gosto 
muito e gosto ainda mais por 
causa dos meus filhotes. Adoro 
ver a cara deles quando estão 
a ver um filme ou uma série e 
percebem que é a voz do pai. 
Faz-me sentir bastante bem e 
têm sempre algo para se re-
cordar de mim… quando eu 
já cá não estiver, podem sem-
pre ouvir a minha voz nos tra-
balhos que fiz.
Lux – Fazer a voz na versão por-
tuguesa de personagens que 
na versão original têm vozes 
de atores muito consagrados, 
como o caso do Kevin Hart, é 
um fator de pressão acrescido?
S.L. – Fazer o George no “Capi-
tão Cuecas” deu-me um gozo 
enorme. É um orgulho acresci-
do por saber que era a perso-
nagem que o Kevin Hart inter-
preta na versão original.
Lux – Em casa com os seus fi-
lhos, também faz vozes ou pe-
dem-lhe vozes de bonecos es-
pecíficos?
S.L. – Em casa sim, acontece 
por vezes os meus filhos ou-
virem uma dobragem minha e 
pedirem para repetir à frente 
deles. Ficam malucos! Dizendo 
a verdade, fico feliz com isso.
Lux – Como encara o papel de 
pai?
S.L. – Ser pai é uma das coisas 
mais difíceis da minha vida… 
sinceramente, acho que sou 
um pai incrível, porque tenho 
sempre presente que a minha 
família é a prioridade e quando 
digo família refiro-me à minha 
mulher e aos meus filhos. 
Lux – Conte-nos um bocadinho 

como começou a sua história 
de amor com a Vanessa…
S.L. – Conheci a Vanessa em 
2007, num ginásio no Lagoas 
Park. No primeiro dia que a vi, 
lembro-me que foi perto das 
22h, hora de fecho do ginásio, 
e ela estava na receção. Lem-

bro-me de olhar para ela, ela 
sorrir para mim, e eu começar 
a pensar enquanto caminhava 
na direção da receção: “Que 
mulher tão linda, é muita areia 
para a minha camioneta, vai ser 
a mãe dos meus filhos.” Che-
guei junto dela, que estava a 

sorrir para mim, e disse: “Boa 
noite…”, o resto não conto, 
mas levei um ano até a beijar. 
Lux – Quais são os seus gran-
des sonhos de carreira?
S.L. – Sonhos??? Ter sempre tra-
balho.
Lux – Que trabalhos tem em 

mão neste momento?
S.L. – Neste momento, estou a 
dobrar uma série para a Netflix, 
mas não posso dizer qual é. n

“Nunca me 
identifiquei  

com as  
escolas ditas 

normais, 
nem tive 

experiências 
positivas„ 

Foi depois de fazer uma figuração para a série “Riscos”, quando estava no 10.º ano,  
que Sabri Lucas decidiu mudar a sua narrativa. Foi para a Escola Profissional de Artes  
do Espetáculo Chapitô e prosseguiu os estudos em representação no Conservatório

“Adoro ver a cara deles quando estão a ver um filme 
 e percebem que é a voz do pai. Ficam malucos!„ 
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