
D
epois de ter sido força-
da a deixar para trás 
o “sonho americano” 
e ter passado por um 
período mais contur-

bado, Marta Gil revela-se feliz 
com a sua nova realidade. “Todos 
os dias trabalho para ser melhor 
pessoa, e mesmo assim conti-
nuo a cometer erros…” Nunca 

é tarde para vivermos outras vi-
das, assim acredita Marta Gil, ou 
não fosse ela atriz. Mas não é só 
na ficção que Marta gosta de se 
desafiar. Há uns anos partiu para 
Los Angeles, Estados Unidos, à 
procura de novas aventuras pro-
fissionais: “Precisava de viver 
coisas novas, conhecer pessoas 
novas... acima de tudo, precisa-

va de sair desta zona de confor-
to”, conta-nos. Estava a viver o 
“sonho americano” – trabalhava, 
vencia prémios e estava prestes 
a estrear-se na sua primeira lon-
ga-metragem internacional –, 
quando a pandemia lhe trocou 
as voltas, obrigando-a a regres-
sar. Nos momentos mais duros 
e após três tentativas falhadas 

de voltar aos Estados Unidos, 
encontrou forças naquele que 
é, hoje, o seu namorado e não 
desistiu até conseguir o papel 
que desempenha atualmente 
em “Festa é Festa”, na TVI. 
Lux – Estudou Direito e adora 
política. Chegou a dizer que, se 
não tivesse seguido representa-
ção, muito provavelmente teria 

Divertida, alegre e 
positiva, MARTA GIL 
sabe o que quer e 

nunca deixa de lutar  
pelos seus sonhos 

“Acho que sou 
o que se 

chama de uma 
miúda fixe„ 

Marta Gil, de 36 anos, 
estudou Direito, mas o 
sonho da representação 
falou mais alto. Depois  

de algum tempo nos EUA, 
a atriz regressou  

a Portugal e vestiu a pele 
de Camila, na novela  

da TVI “Festa é Festa”

Desde agosto do ano passado, 
a atriz vive uma relação estável 

com o namorado, que tem 
desempenhado um papel 
fundamental na sua vida.  

“É tão bom quando estamos 
com alguém que nos faz 
mesmo sentir melhor” 

“O melhor é não 
nos levarmos tão 
a sério, nem a nós 
nem aos outros. 

Todos somos 
falíveis, todos 

somos humanos„ 



seguido caminho na política. De 
onde surge esta paixão?
Marta Gil – Acho que o facto de 
ter tido muitos professores depu-
tados influenciou isso. Acho que 
o curso de Direito também é um 
curso de cultura geral e por isso 
mesmo importante para criarmos 
a nossa visão do mundo, que 
ao longo da vida vamos aper-
feiçoando. Também cresci com 
o meu pai a ver debates políti-
cos, talvez por isso, hoje em dia, 
também adore ver.
Lux – Se lhe perguntasse em que 
área do Direito gostaria de tra-
balhar, conseguia enumerar al-
gumas?
M.G. – Tenho a certeza de que te-
ria ido para Direito Penal, aliás, 
cheguei a estar dois meses no 
mestrado, mas depois acabei por 
desistir para me dedicar 100% à 
representação, acho que foi tam-
bém quando ganhei coragem 
para dizer aos meus pais “che-
ga, sou atriz, é isso que quero 
fazer para o resto da vida”. Na 
verdade a culpa foi deles, por-
que me levaram a uma audição 
aberta no Teatro Politeama, ti-
nha 10 anos, e assim me apaixo-
nei por este meio. Mas também 
adorei Direito Internacional e os 
conflitos legais entre países. No 
fundo, acho a vida demasiado 
curta para nos dedicarmos só a 
uma coisa.
Lux – Curiosamente, o seu re-
gresso à ficção em Portugal ficou 
marcado com uma personagem 
política. Como está a ser desem-
penhar a Dr.ª Camila?
M.G. – Está a ser maravilhoso, e 
fiquei muito contente quando 
soube que ia desempenhar o 
papel de uma mulher forte que 
luta pelos seus ideais em prol de 
uma comunidade. Entretanto, o 
amor prega-lhe uma partida e ela 
acaba por desistir da vida polí-
tica. Já não se sente capaz de 
corresponder ao que a profissão 
exige e para isso também acho 
que é preciso alguma coragem.
Lux – Esteve dois anos a viver 
nos Estados Unidos. Como foi 
este período da sua vida?
M.G. – Os Estados Unidos são 
uma parte muito importante da 
minha vida. Fui para o outro lado 
do mundo sem qualquer garantia 
de trabalho, com algum dinheiro 

que tinha que ter, vendi o meu 
carro e a parte da produtora que 
tinha na altura. Levava muitos 
sonhos e também algum medo. 
Foram dois anos de muito traba-
lho, fiz várias curtas-metragens 
que percorreram festivais, ganhei 
prémios, fiz muita publicidade 
e preparava-me para a minha 
primeira longa-metragem inter-
nacional, que já não aconteceu 
por causa da Covid-19. Conhe-
ci pessoas maravilhosas, muitas 
delas completamente diferentes 
de mim. Foi outro mundo.
Lux – O que a fez rumar a Los 
Angeles?
M.G. – Fui porque precisava de 
viver coisas novas, conhecer pes-
soas novas, sair desta aldeia que 
é Portugal e Lisboa, acima de 
tudo, precisava de sair desta zona 
de conforto. Eu amo Lisboa, sou 
uma afortunada pela quantidade 
de pessoas incríveis que tenho 
à minha volta, mas, às vezes, é 
bom ir para fora de pé. Passei 
a relativizar muito mais tudo na 
vida. E tenho um carinho muito 
grande por Los Angeles, é uma 
cidade muito difícil, mas a ener-
gia americana é contagiante. O 
positivismo, o “vamos em fren-
te”, o “toda a gente consegue” 
é algo que se sente verdadeira-
mente lá.
Lux – Voltar para Portugal im-
punha-se?
M.G. – No meu caso sim, não po-
dia estar em Los Angeles sem 
trabalho e quando a Covid-19 
chegou lá todas as minhas pro-
duções começaram a ser cance-
ladas, tive de tomar uma opção 
muito rápida e, em dois dias, 
trouxe o que pude numa mala 
e vim embora sempre a achar 
que dali a três meses voltava, 
mas nunca mais aconteceu, fiz 
três tentativas para voltar, mas 
devido à pandemia e ao meu 
tipo de visto nunca foi possível.
Lux – Teve receio de voltar e não 

A atriz estava a viver o “sonho americano”, em Los Angeles. Venceu prémios e estava prestes 
a estrear-se na sua primeira longa-metragem internacional, mas a pandemia trocou-lhe as voltas

“Quando quero muito algo, falo com quem de direito, 
esgoto todas as opções até conseguir ou, se perceber 

que não dá, mudo de rumo„ 

“Acho a vida 
demasiado 

curta para nos 
dedicarmos só  
a uma coisa„ 



conseguir entrar no mercado 
nacional?
M.G. – Quando voltei não estava 
preocupada com trabalho, por-
que para mim era uma situação 
temporária, quando comecei a 
perceber que seria muito difícil 
voltar aos EUA, aí sim, comecei 
a pensar que tinha de arranjar 
trabalho. Então, comecei a in-
formar as pessoas que estava 
em Portugal e que estava apta 
para fazer castings. Enviei e-mails, 
telefonei, chateei muita gente, 
até que as coisas começaram a 
acontecer. Os EUA fizeram-me 
perder a vergonha, já não tenho 
medo de chatear ou incomodar, 
aqui vive-se demasiado tempo 
a pensar nisso. Agora, quando 
quero muito algo, falo com quem 
de direito, esgoto todas as op-
ções até conseguir ou, se perce-
ber que não dá, mudo de rumo.
Lux – Quando regressou a Portu-
gal, e após o desconfinamento, 
foi trabalhar para um quiosque 
nas Amoreiras. Algo que nos 
EUA é recorrente para um ator. 
Acha que por cá há ainda muito 
preconceito em relação a isso?
M.G. – Fui trabalhar para um 
quiosque exatamente porque 
precisava de trabalhar. E se não 
tinha trabalho como atriz tinha de 
fazer outra coisa e assim foi. Fiz! 
Acho que o preconceito existe, 
sim, mas também existe porque 
somos demasiado pequenos, 
o ator não é só aquele que faz 
televisão, há milhares de atores 
espalhados por este país a fazer 
teatro, dobragens... a profissão 
é superinstável e, muitas vezes, 
é necessário ter outra profissão 
que compense. Nos EUA, é mui-
to normal isso acontecer, aqui 
ainda vivemos um pouco com 
um toldo de vergonha em rela-
ção a esse tema.
Lux – Entretanto, conseguiu tra-
balho na sua área, com a nove-
la “Festa é Festa”. Como tem 
sido trabalhar com este elenco?
M.G. – Tem sido uma festa. O meu 
núcleo reside muito na Catarina 
Avelar, que faz de minha mãe. 
Foi das melhores coisas que me 
aconteceu, cresci a ver a Catari-
na na televisão e hoje trabalhar 
com ela é maravilhoso, ela conta-
-me muito a sua experiência de 
vida, os palcos que pisou, filmes 

Marta Gil diz que prefere não fazer 
muitos planos, “vou vivendo o melhor 
que posso e sei, sem perder a ambição 

e a energia do que quero fazer”
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de muito trabalho. 
Foi outro mundo„ 



franceses que fez. E depois dá-
-me uma contracena tão boa, é 
fácil ser filha dela. O José Carlos 
Pereira é o meu amor, e é sem-
pre bom ter cenas mais íntimas 
com quem nos damos bem. Acho 
que, logo ao início, a barreira da 
vergonha foi quebrada, adorei tê-
-lo como par romântico. O Pedro 
Alves, para além de ser o melhor 
Bino possível, é uma pessoa in-
crível. Diverti-me muito com ele 
dentro e fora de cena. Todo o 

restante elenco é maravilhoso, 
a minha personagem não inte-
ragiu muito com a aldeia. Mas 
valeu por todo o ambiente de 
backstage, faço uma menção es-
pecial a Sílvia Rizzo, toda a gente 
devia ter uma Sílvia Rizzo na vida 
para perceber que se não levar-
mos isto tão a sério, a vida tem 
muito mais graça.
Lux – Acha que este papel vai ser 
crucial para que outros desafios 
se sigam?

M.G. – Espero que sim, vou fazer 
por isso. Espero que a Camila 
seja um retomar de maravilhosas 
personagens e vidas diferentes.
Lux – Aparenta ser uma pessoa 
alegre e divertida. É positiva por 
natureza?
M.G. – Acho que sou o que se 
chama de uma miúda fixe. Pen-
so que se tenho tantas pessoas 
à minha volta, que me querem 
bem, é porque também devo 
transmitir isso. Sou fiel aos meus 

amigos, acho que devem ser pre-
servados. Todos os dias trabalho 
para ser melhor pessoa e mesmo 
assim continuo a cometer erros… 
o melhor é não nos levarmos tão 
a sério, nem a nós nem aos ou-
tros. Todos somos falíveis, todos 
temos momentos maus, todos 
somos humanos. Enquanto aqui 
andarmos mais vale fazer da vida 
uma festa e rodearmo-nos de 
boas pessoas.
Lux – Há poucos meses deixou 

uma bonita declaração de amor 
ao seu namorado, no Instagram. 
Quem é o Zé na sua vida?
M.G. – O Zé apareceu na minha 
vida em agosto do ano passado, 
quando eu estava ainda a tentar 
voltar para L.A. Apareceu num 
momento crucial, em que esta-
va um pouco perdida em rela-
ção ao meu futuro, e o Zé fez-me 
acreditar que tudo ia voltar a dar 
certo. Quando percebi que de-
finitivamente não iria conseguir 
voltar, foi um grande choque, 
admitir que tinha de começar 
tudo outra vez. Esta profissão é 
mesmo assim, temos de come-
çar tudo outra vez várias vezes. 
O Zé nunca me largou a mão e 
é tão bom quando estamos com 
alguém que nos faz mesmo sen-
tir melhor. Não sei o futuro, até 
porque gosto muito pouco de 
fazer previsões, mas neste mo-
mento tenho namorado e estou 
muito feliz.
Lux – Voltar aos EUA está nos 
seus planos?
M.G. – Está claramente nos meus 
planos voltar, mas em modo fé-
rias, até porque adoro aquele 
país e quero fazer muitas via-
gens por lá. Voltar como imi-
grante acho que não, o mun-
do está cada vez mais global 
e neste momento já faço cas-
tings aqui para projetos inter-
nacionais. Se olharmos para a 
maior parte das atrizes que estão 
a trabalhar internacionalmente 
não estiveram a morar fora. Há 
muitas outras formas de chegar 
ao mercado internacional, isso, 
sem dúvida, é um objetivo que 
vou continuar a querer alcançar.  
Lux – Nunca é tarde para reco-
meçar?
M.G. – Nunca é tarde. Em Los An-
geles, há pessoas reformadas a 
começarem carreiras de atores, 
vi isso a acontecer. Porém, tam-
bém acredito que a sorte não 
bate à porta de todos, aliás, da 
maioria, por isso mesmo temos 
que trabalhar, dedicarmo-nos, 
aprender e não esquecer o foco. 
Sermos focados e termos obje-
tivos é meio caminho andado 
para o que queremos. n

“A sorte não bate à porta de todos, temos que trabalhar, 
dedicarmo-nos, aprender e não esquecer o foco„ 

“Apareceu num momento crucial, em que estava um pouco perdida em relação 
ao meu futuro, e o Zé [namorado] fez-me acreditar que tudo ia voltar a dar certo„ 
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Nos EUA, a atriz diz que 
aprendeu muito e assume que 
perdeu a vergonha e o medo 
“de chatear ou incomodar” 
quando quer ir atrás de um 

sonho profissional


