
Apresentação completa da equipa de “Um Sonho”

ELENCO

Anaísa Raquel

Iniciou a sua formação teatral no Chapitô e tem vindo a trabalhar em
várias áreas artísticas. Participou como actriz nos espetáculos “Paredes
Meias”, “Dança da Morte”, “Palco do Crime”, “Não Há Culpa”, “Lobo
Mau vs Capuchinho Vermelho – O Julgamento”, “Seis… Quase Meia”,
“Nico – a crise”, “Trair e Coçar é só começar”, “Nicolau”, “Viver é Razo”,
“Espírito da Poesia”, “Cenas Suburbanas”, “Estas mulheres”, “Auto da
Compadecida”, entre outros. Deu corpo a Mirita na longa-metragem
“Calor e Moscas”, a Jornalista na curta-metragem “Um dia

fragmentado” e a Mulher na curta-metragem “À porta fechada”.

Foi assistente de encenação em “Estamos Todos?”, “O Cofre”, “Happy Days” dos Soul Gospel
Project, “As Mulheres não percebem”, “Fuga”, “Apanhados na Rede”, entre outros. Co
Encenou “Garota Portuga Procura”.

É acrobata aérea e instrutora pela Pêndulo Project.

Criou o projecto AUDIODESCRIÇÃO.PT – ouço, logo vejo, sendo presentemente audiodescritora
em forma de freelancer.

Encontra-se neste momento a frequentar o Mestrado em Artes Performativas – Teatro na
Escola Superior de Teatro e Cinema.

João Ascenso

Estreou-se como actor no ano 2000 no Teatro Cinearte após ter
concluído o curso do Instituto de Artes dos Espectáculo.

É membro fundador da Companhia de Actores e colabora
regularmente com a produtora Plano 6.

É também autor das peças “Prêt-a-porter” “Vamos sonhar
baixinho...”, “Seis… quase meia”, “Não há culpa” e “ A noite do choro pequeno”.



José Lobo

Inicia a sua formação como artista circense, bailarino e actor em
2003 na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo
(Chapitô), concluindo em 2006.

Em 2007, inicia a Licenciatura como Actor na Escola Superior de
Teatro e Cinema, diplomando-se em 2010.

No seu percurso já foi direccionado, entre outros, por Álvaro Correia,
João Brites, Francisco Salgado, Jean-Paul Buchieri, Maria Duarte, Luca
Aprea, Ávila Costa, Nuno Pino Custódio, Ana Tamen, Matilde

Trocado, John Mowat, Bernardo Gama e Raquel Nicoletti.

Em Teatro trabalhou entre outras com as seguintes entidades/companhias: Teatro Estúdio
Fontenova|Plano 6|I Play|Lemon Live Entertainment|Teatro São
Luiz|Trupilariante|P.M.P|GTeatro|Teatro Papa Léguas|Banana Royale|Courtesyland

Em cinema, trabalhou como actor e cantor no filme musical da RTP “Planeta Adormecido”,
sendo dirigido por Ana Zannatti e João Gil, com realização da produtora MOLA Filmes.

Em 2009, inicia o seu trabalho nas dobragens de desenhos animados para a industria da
Disney,  continuando até ao presente.

Em dança, colabora com a Companhia DançArte desde 2010 até ao presente.

Em 2012 é lhe atribuida, pela GDA, uma bolsa de estudo com a duração de 6 meses, em Dança
Contemporânea, na Escuela Artistica del Movimiento – FLUXUS, na cidade de Málaga
(Espanha).

Trabalha regularmente, como freelancer, com entidades teatrais e produtoras de espectáculo
e animação, interligando o teatro com a acrobacia aérea o canto e a dança.

José Mateus

Nasceu em 1974.

Mestrado em Artes Performativas (ramo Interpretação) na
Escola Superior de Teatro e Cinema. Formou-se em Arquitetura
de Interiores pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa da UTL.
Frequentou a Oberstufe (Nível Superior) do Goethe-Institut de
Lisboa, tendo obtido o certificado Zentrale
Mittelstufenprüfung (ZMP) com a nota “Muito Bom”.

Profissionalmente estreou-se no grupo de teatro “O Bando”, em 1994. Trabalhou com diversos
encenadores, dos quais destaca: Alberto Pereira, Cândido Ferreira, José Carretas, Marco



Horácio, António Feio, João Brites, Pedro Assis, Rui Luís Brás, André Gago, Maria João Miguel,
Hugo Sovelas, Luís Castro, Rute Rocha, Paula Gomes Ribeiro, Yola Pinto, Cláudia Negrão, Joana
Furtado, Francisco Salgado e Gonzalo Ascona.

Tem vindo a colaborar com diversos Serviços Educativos de museus e fundações,
desenvolvendo oficinas, visitas guiadas, workshops e espectáculos tanto vocacionados para
crianças, como para adultos.

Dá formação na área da expressão dramática e técnicas de interpretação em diferentes
escolas e agrupamentos das zonas de Lisboa, Oeiras e Cascais.

Foi ainda fundador do grupo “O Resto”, que recebeu o 1º prémio do “Teatro na Década”, com
o  espetáculo “T5” apresentado no Panteão Nacional.

Pertence desde 2008 à Associação Cultural Gato Que Ladra, onde desempenha as funções de
vice-presidente.

Ricardo Lérias

Director artístico da produtora “Janela das Cores”.

Fez parte do grupo de teatro Hipócritas onde, em 2008 e 2009,
apresentou “Godot dos Infernos” adaptado e encenado por
Alexandre Borges e “Gladiadores” de Alfredo Cortez,
respectivamente. Ainda em 2009 apresentou, no âmbito do ciclo de
novos atores no Teatro Municipal São Luís, uma adaptação de

“Anjos na América”. Entre 2011 e 2012 integrou o elenco do musical “ Careta- A tartaruga que
defende o planeta” da Plano 6. Em 2013 participou no espectáculo “Não Há culpa”.

Entre algumas participações televisivas e anúncios destaca a sua participação nas novelas
“Doce fugitiva”, “Morangos com Açúcar”, Floribela” e “Chiquititas”.

No cinema destaca a sua participação no “Filme do Desassossego” de João Botelho.

Ruy Malheiro

Actor desde 1997.

Em Setembro de 2013 inicia Mestrado em Artes Performativas -
Interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema (IPL-Lisboa).

Ruy Malheiro nasceu em 1972 e conta no seu percurso artístico com
mais de setenta participações em espetáculos de Teatro; Dança;
Cafés-Teatro; assim como algumas participações em Séries
Televisivas e Cinema.



Foi ator residente d’A Escola na Noite (Coimbra) entre 1997 e 1999 e no Trigo Limpo Teatro
ACERT (Tondela) entre 1999 e 2008.

Paralelamente ao seu percurso interpretativo, tem vindo a monitorizar ações de formação
artística dirigidas aos mais diversificados públicos. Na Área da Produção Cultural, desde 1997,
desempenhou funções de Produtor Executivo, Assistente de Produção e Diretor de Produção
em  produções Teatrais e de dança; Eventos como Festivais de Musica e de foi ainda Diretor de
Produção da Amalgama Companhia de Dança entre Fev. 2009 e Dez. 2010; do Teatro Rápido,
entre Maio de 2012 e Maio de 2014.

Encontrando-se a residir em Lisboa desde finais de 2008, foi colaborador do Serviço Educativo
da Culturgest; Produtor e Interprete na Amalgama, Companhia de Dança; Docente do CCPE -
Centro de Criatividade Pró-Ensino; e ainda formador e contador de contos na Estação das
Letras e colaborador da Companhia de Actores, sediada em Algés.

É colaborador regular enquanto intérprete e produtor da Companhia da Esquina – Associação
Cultural. Actualmente é Diretor de Produção da Escola de Mulheres – Oficina de Teatro e da
Buzico! Produções Artísticas.

Susana Alves Costa

É bacharel em Marketing e Publicidade, pela Escola Superior de
Comunicação Social, licenciada em Ciências da Comunicação, pela
Universidade Independente e Pós-Graduada em Estudos de Teatro,
pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Fez formação em Teatro, Dança Contemporânea, Circo, Ballet Clássico
e Música com Xosé Blanco Gil, Miguel Seabra, John Mowat, Sanne
Leijnaar, Jean Paul Bucchieri, Michelle Mann, Marta Atayde, Mário

Gonzalez, Vasily Protsenko, entre outros, em Portugal e Espanha desde 1996, tendo concluído
o Curso Profisional de Circo, pela Escuela de Circo Carampa, em 2011.

Colabora com o Teatro A Barraca, desde 2004, onde se estreou com o espectáculo Ser e Não
Ser - Estórias da História do Teatro. Participou em diversos espectáculos com a companhia,
entre eles: Darwin e o Canto dos Canários Cegos, Agosto - Contos da Emigração, O Inspector
Geral e A Bicicleta de Faulkner. Integra o elenco do espectáculo Felizmente Há Luar, desde a
sua estreia, em 2006.

Trabalhou também com outras Companhias e Produtoras, como: Armazém Aéreo, Lemon Live
Entertainment e Planet Music.

É co-fundadora da Companhia de Teatro-Circo Gato Ruim, onde cria e participa em
espectáculos de Teatro-Circo e apresentações de Acrobacia Aérea, e dá formação em
acrobacia, dança e interpretação.



EQUIPA CRIATIVA

MAGO - Sonoplastia

Formado em Direcção de Cena e Produção Teatral na Queen
Margaret University College (QMUC) – Edimburgo.

Artista musical desde ’94 (MAGO - Mário André Gonçalves
Oliveira), cuja inspiração tem sido o reflexo de experiências e

exploração de sonoridades principalmente expressas em emoções primárias. Muitas vezes
resultando em músicas com uma dinâmica multifacetada e de contrastes, fruto da mudança
cultural da sociedade.

Colaborou, na equipa da QMUC School of Drama and Creative Industries,  em duas curtas-
metragens independentes como 2º Director de Som – I got you   e Tall, Blonde and Swedish.
Em Portugal, criou o tema para o site de NOL Joalheiros  , o tema que acompanha o vídeo
educativo da Fundação Ciência da Calouste Gulbenkian sobre o Genoma Humano  .

Luis Duarte – Desenho de Luz

Técnico de Iluminação desde 1998. Foi director técnico no Teatro Municipal Maria Matos e
director técnico no Teatro Tivoli, para a UAU. Neste momento encontra-se em digressão com
os espectáculos de “Deixem o Pimba em Paz” e “Estamos Todos”.

Livia Heinrich - Cenografia

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula no Rio de Janeiro em
2007. Desde então, além de trabalhar com arquitetura de interiores, permeia pela Ilustração,
Artes Plásticas, Cenografia e Fotografia. Ministrou aulas de Plásticas na Universidade Santa
Úrsula. Trabalhou como assistente do Escultor GianFranco Roncca em seu antigo ateliê em
Copacabana. Na Cenografia idealizou o cenário para o show “Imagina Ela” do quinteto vocal
Mulheres de Hollanda e do quarteto vocal 4Cantus para o show “Clube da Esquina”. Participou
do livro de contos lançado pela atriz Maitê Proença com o texto “Maria Aparecida”.
Atualmente cursa o Mestrado de Desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa.



Miguel Freire – Apoio ao movimento cénico

Interessa-se por teatro desde a adolescência. Acredita na pesquisa
corporal e da mente como ferramentas para aceder ao nosso potencial.
Licenciou-se em Teatro pela ESTC, estudou mimo e teatro físico em
Londres e tem a intenção de continuar a aprender. Trabalhou para
Teatro, Televisão, Publicidade e muitas vezes para o espelho.


