
Depois de ter 
estado 

dentro da 
casa e 

agora como 
comentadora 

do “Big 
Brother”, atriz 

MARTA GIL 
assume que 
está sempre  
pronta para 

novos  
desafios

“Já defini 
tantas 

prioridades. 
Claramente, 

agora 
só deixo 
a vida 

acontecer„ 

Depois de se ter estreado como comentadora do “Big Brother Famosos”, nos dias das galas, a atriz, de 36 anos,  
volta ao estúdio com Cristina Ferreira e Flávio Furtado para o recém-estreado “Big Brother – Desafio Final”

D
ireta e apologista da 
verdade, Marta Gil, 
de 36 anos, é uma 
mulher que “tem o 
coração na boca”, 

diz o que pensa, mas não gosta 
da ofensa gratuita. A sua par-
ticipação no “BB Famosos” 
deu-lhe uma ainda maior no-

toriedade entre o público, mas 
também a levou a ter de lidar 
com críticas menos simpáti-
cas. No namorado, José Nuno 
Vale, tem o seu maior “porto 
de abrigo” e um amor que a 
“eleva” e a faz querer ser me-
lhor a nível pessoal e profissio-
nal. Já foi mais de traçar pla-

nos e prioridades e, hoje, deixa 
apenas “a vida acontecer”. A 
representação é uma paixão 
maior, mas está sempre pron-
ta a abraçar novos desafios e 
por isso aceitou esta nova ex-
periência, enquanto comenta-
dora do “BB”, com o mesmo 
foco e empenho com que se 

entrega a cada novo projeto.
Lux – Como está a correr o de-
safio de ser comentadora no 
“BB”?
Marta Gil – Está a ser uma óti-
ma experiência, há dias mais 
fáceis que outros, passamos 
de bestial a besta muito rápi-
do, mas sei lidar com isso. Es-

“Estar cá fora é 
sempre mais fácil. 

Lá dentro é um 
jogo de emoções e 
temos de ter sorte 
com o grupo que 
nos calha, aquele 
jogo não se faz 

sozinho„ 



tou muito expectante com o 
“BB – Desafio Final”, porque 
tanto os concorrentes como as 
famílias já estão mais prepa-
rados, acho que vamos todos 
divertir-nos mais.
Lux – Foi mais fácil estar na casa 
enquanto concorrente ou es-
tar agora no papel de comen-
tadora?
M.G. – Acho que estar cá fora é 
sempre mais fácil. Até porque 
temos o conforto de amigos e 
família, estamos no mundo real, 
lá dentro é um jogo de emo-
ções e temos de ter sorte com 
o grupo que nos calha, aquele 
jogo não se faz sozinho. 

Marta Gil namora com José Nuno Vale desde agosto de 2020, uma relação discreta que se vai cimentando a cada dia. A atriz 
confessa que casar-se é algo com que sonha e que ser mãe é algo em que pensa, mas que não é, para já, uma prioridade

“Tenho as minhas inseguranças, quando me vou abaixo é junto daqueles 
que considero o meu porto seguro e bate-me forte, mas passa rápido„

“O Zé eleva-me, 
faz-me sempre 

querer ser melhor, 
a nível pessoal  

e laboral„ 

Lux – O que mais mudou na sua 
vida depois da passagem pela 
casa do “BB”?
M.G. – Mudou tudo. Hoje, em 
qualquer lugar a que vou, toda 
a gente me conhece e gosto 
muito de sentir o público, sinto 
que por muito que tenha ge-
rado ódio, também gerei mui-
to amor e foco-me no positivo 

para continuar este caminho, 
sem nunca esquecer que sou 
atriz, mas que estou sempre 
pronta a abraçar novos desafios. 
Lux – E enquanto pessoa, sen-
te que mudou alguma coisa?
M.G. – Enquanto pessoa sou a 
mesma, trabalho isso todos os 
dias em mim, continuo a es-
tar com o meu núcleo duro de 

amigos que nem o “BB” veem, 
viam porque eu estava lá, e, 
agora, quando estou muito 
stressada com algo que pen-
so que possa ter feito de er-
rado, é maravilhoso ver a des-
contração deles a puxarem-me 
à terra e a dizerem-me: “Marta, 
aquilo é só um jogo.” 
Lux – A Marta é uma mulher di-

reta que diz o que pensa. “Com 
o coração na boca sem pensar 
na consequência”, como já re-
feriu. Isso já lhe trouxe alguns 
dissabores?
M.G. – Claro, sou muito apolo-
gista da verdade mesmo que 
doa, sou a mais verdadeira com 
os meus amigos, para o bom e 
para o mau, e penso que através  



Na profissão, como na vida, Marta Gil já mostrou a capacidade de se reinventar 
constantemente. Há cerca de um ano vivia o “sonho americano”, em Los Angeles, quando, 
devido à pandemia, se viu obrigada a deixar os projetos que lá tinha e regressar a Portugal

“Não gosto de fechar portas a novos desafios,  
não nos podemos acomodar por muito que 

pareça que o futuro é risonho„

da verdade as relações evo-
luem, todos nos tornamos me-
lhores. É óbvio que há pessoas 
mais sensíveis e tenho noção 
que, por vezes, a minha for-
ma de falar se torna agressiva. 
Como comentadora tenho es-
tado a tentar moldar isso. 
Lux – Gosta de pessoas fron-
tais?
M.G. – A frontalidade não pode 
ser desculpa para ofensa gra-

tuita, gosto de pessoas frontais 
quando há justificação para tal. 
Lux – Quando a ouvimos falar, 
há uma garra que transpare-
ce e demonstra sempre mui-
ta confiança naquilo que diz. 
A Marta é mesmo assim, uma 
mulher de força e confiante?
M.G. – [risos] Falo de uma for-
ma muito emocional, já dei por 
mim a dizer as maiores barbari-
dades, mas de uma forma mui-

to convicta. Sou confiante, sim, 
mas claro que tenho as minhas 
inseguranças, quando me vou 
abaixo é junto daqueles que 
considero o meu porto segu-
ro e bate-me forte, mas pas-
sa rápido. 
Lux – E com que situações se 
vai abaixo, ou se sente mais 
fragilizada?
M.G. – Odeio injustiças, é mes-
mo aquilo que me tira do sério,  

“Falo de uma forma muito 
emocional, já dei por 

mim a dizer as maiores 
barbaridades, mas de uma 

forma muito convicta [risos]„ 



para comigo ou para com os 
outros. 
Lux – O seu namorado conti-
nua a ser um destes seus por-
tos seguros?
M.G. – Sem dúvida, é mesmo o 
meu porto seguro. 
Lux – Tem as suas prioridades 
bem definidas, ou deixa a vida 
acontecer?
M.G. – Já defini tantas priorida-
des para a minha vida, já emi-
grei, já voltei por causa de uma 
pandemia, entrei num reality 
show e agora sou comenta-
dora do mesmo [risos], clara-
mente, agora só deixo a vida 
acontecer. 
Lux – Que características a con-
seguem irritar mais numa pes-
soa?
M.G. – Pessoas sonsas. É prova-
velmente a característica mais 
irritante de todas. 
Lux – E que valores mais ad-
mira?
M.G. – Admiro tantos… a perse-
verança, a verdade, a resiliência. 
Lux – Tem recebido algumas 
críticas agora que está num 
lugar mais sujeito ao escrutí-
nio público? 
M.G. – Estou constantemente 
a ser escrutinada e as críticas 
chegam de todas as formas e 
feitios. Tento lidar com tudo da 
melhor forma possível, já rece-
bi coisas mesmo muito más e, 
nessas alturas, penso no que 
leva uma pessoa a perder tem-
po atrás de um telemóvel para 
escrever algo tão maldoso para 
alguém que nem sequer co-
nhece pessoalmente. E, clara-
mente, aí, percebo que o erro 
não é meu. 
Lux – E o seu namorado lida 
bem com essas críticas ou co-
mentários que uma vida mais 
exposta como a sua podem 
gerar?
M.G. – O meu namorado ajuda-
-me muito, quando eu estava 
dentro da casa do “BB”, para 
ele, foi muito difícil, porque 
estava sempre atento a tudo 
o que se escrevia sobre mim. 
Agora que estamos perto um 
do outro, ele não dá impor-
tância nenhuma ao que se es-
creve, agora sou eu que que-
ro ler tudo e ele diz-me para 
desvalorizar. 

Lux – Uma vez afirmou: “Fica 
com alguém que faz de ti me-
lhor pessoa.” Ele tem essa ca-
pacidade?
M.G. – Sim, o Zé eleva-me, faz-
-me sempre querer ser melhor, 
a nível pessoal e laboral.
Lux – O casamento é algo que 
faz parte dos seus planos, ou 
não é importante para si?
M.G. – Faz muito. Sempre quis 
casar, para mim, o casamento 
significa uma grande festa ro-
deada dos meus amigos e fa-
mília a celebrar o amor. 
Lux – E ser mãe? É algo em 
que pensa?
M.G. – Penso, mas não é uma 
prioridade na minha vida. 
Lux – Recentemente, integrou 
um dos episódios da série “Van-
da”, como foi a experiência?
M.G. – Foi ótimo. Trabalhar com 
o Simão Cayatte foi maravilho-
so, ele dirige os atores até ao 
ínfimo pormenor, e a Gabrie-
la Barros, a protagonista, é, 
para mim, das melhores desta 
geração. 
Lux – Em que pé está a sua car-
reira de atriz. Há projetos à 
vista?
M.G. – Sim, mas ainda nada con-
creto que possa falar. 
Lux – Na sua profissão tem de 
estar constantemente a rein-
ventar-se?
M.G. – Ser atriz é isso mesmo, 
por isso não gosto de fechar 
portas a novos desafios, não 
nos podemos acomodar por 
muito que pareça que o futu-
ro é risonho.
Lux – Regressar aos EUA é uma 
possibilidade, ou é algo que 
ficou para trás?
M.G. – Mantenho sempre em 
aberto a hipótese de voltar a 
querer sair do país. 
Lux – Que sonhos lhe ocupam 
a mente e gostaria de ver con-
cretizados a curto prazo?
M.G. – Tenho tantos sonhos ain-
da… mas, sem dúvida, que a 
curto prazo quero muito fa-
zer cinema, uma longa-metra-
gem com uma personagem 
que aborde o tema da loucu-
ra, da depressão e da saúde 
mental. n

“Tenho tantos sonhos ainda… mas, sem dúvida, que 
a curto prazo quero muito fazer cinema, com uma 
personagem que aborde o tema da saúde mental„ 
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Marta afirma que os tempos 
que passou na casa do  

“BB Famosos” foram difíceis 
para o namorado, sempre 

atento a tudo o que se 
escrevia sobre a atriz.  

Porém, conta que, agora que 
estão perto um do outro,  
é ela quem quer ler tudo  

e ele diz para desvalorizar

“Sempre quis 
casar, para mim, 

o casamento 
significa uma 
grande festa 
rodeada dos 

meus amigos e 
família a celebrar 

o amor„


