
FOLHA DE SALA



NOVOS TEMPOS, PEDEM NOVAS HISTÓRIAS!
As histórias infantis têm uma função educativa importante na nossa

sociedade. As histórias transmitem valores, abrem o diálogo e expandem
o pensamento critico, permitindo uma passagem de informação às 

gerações mais novas.

Novos tempos, pedem novas histórias. Ou pelo menos novas mensagens
dentro das histórias. Foi este o mote que nos levou a reconstruir o conto

original da Cinderela.

Originalmente escrita no século XVII e reescrita pela Disney em 1950, 
a história da Cinderela perpetua valores de uma sociedade em que o papel
da mulher é visto de forma desatualizada e desalinhada com os princípios 
que regem a sociedade que temos e a que queremos ter. Este foi o ponto 

de partida para a redescoberta
de uma nova história que nos pedia para ser contada.

 

E FOI ISSO QUE FIZEMOS.



Um baile real, um príncipe que ainda não sabe o que quer,
um patim deixado para trás e um sonho para cumprir. 
Conseguirá esta nova Cinderela mudar o rumo da história 
que alguém escreveu para si? Será ela capaz de transformar 
o mundo num lugar melhor?

Este ano, o tradicional conto da princesa ganha 
uma nova vida. É chegado o momento da Cinderela
brilhar e decidir o seu futuro, pois já ninguém a pode
impedir de dar voz ao seu coração.

Numa aventura musical recheada de humor, energia,
magia e força, esta história levará cada um de nós 
a lutar por quem é e pelo que acredita.

Todos serão postos à prova e ninguém ficará
indiferente à força desta nova Cinderela:
emancipada, empoderada e empolgante.

Prontos para sonhar 
e acreditar que tudo é possível?

ESTA É A HISTÓRIA 
QUE TEM DE SER CONTADA! 

#sonhareacreditar



A NOVA CINDERELA NO GELO

FICHA TÉCNICA
Direção Artística | João A. Guimarães
Composição e Orquestração | Artur Guimarães
Texto e Letras | Ana Queirós
Encenação | João A. Guimarães
Coreografia | Joana Quelhas
Direção de Espetáculo | Sissi Martins
Desenho de Luz | Pedro Cabral
Produção Musical e Desenho de Som | Rodolfo Cardoso
Cenografia | Carlos Neves
Figurinos | Patrícia Costa, Pedro Morim
Direção Musical | Artur Guimarães
Caracterização | Sérgio Antunes
Professor de Patinagem | Filipe Galego
Assistente Coreografia | Ana J. Regueiras
Cinderela | Carolina Deslandes, IRMA, Maria Prata
Elenco | Ana J. Regueiras, André Magalhães, Andreia Barros, Beatriz 
Baptista, Carlos Gonçalves, Carminho Vitorino, Dany Duarte, Diogo 
Faria, Diogo Leitão, Filipa Correia, Francisco Quintela, Joana VS, João 
Pedro Leal, Leonor Rolla, Mariana Castro, Marta Lopes Correia, Rafaela 
Monteiro, Tiago Ferreira, Tomás Garcez
Direção Técnica | João Neves
Direção de Cena | Joana Ferreira
Maquinaria | João Neves, Sílvia Moura
Operador de Som | João Galvão, Gonçalo Carlos
Técnico audiovisuais | Cláudio Santos, Tó Cunha
Técnico de Iluminação | Pedro Guimarães, Sandro Brito
Rigging | Filipe Silva
Manutenção Arena | Carlos Gonçalves
Coordenador construção de Cenografia | Kiko
Construção de Cenografia | José Simões, Luís Figueiredo, Miguel Santos
Manutenção de Figurinos | Romana Mussagy
Bilheteiras | Bárbara Carmo, Cátia Pinto, Cláudia Evaristo, Isabella 
Nascimento, Laura Costa, Matilde Jalles
Bar | Alexandre Tavares, Mafalda Lopes, Maria João Rodrigues
Frente de Casa | Bruno Águas
Assistentes de Sala | Bruno Silva, Henrique Laureano, Leonor Oliveira, Maira 
Pereira, Marcelo Monteiro, Sara Caldas



A NOVA CINDERELA NO GELO

FICHA TÉCNICA
Merchandising | Tomás Rocha
Marketing | Bárbara Igreja, Catherine Pereira, Inês Lopes, Rita Rocha FL
Gestão de Redes | Inês Ramos
Produtora de Conteúdos | Maria Inês Flambó
Supervisor Guest Service | Valter Teixeira
Operador Guest Service | Lídia Gonçalves, Lisiany Mayão, Mafalda Nogueira, 
Marta Oliveira, Sónia Pessoa, Vânia Santos
Produção | Diana Moreira, Armanda Andrade, Lisiany Mayão, Bruno Águas, 
Juliana Madeira, Sílvia Moura
AM Experience Group | Daniel Sousa, Emanuel Silva, João Alves, João Amaral, 
João Braga Ferreira, Nuno Bessa, Márcia Alves, Alexandra Fernandes da 
Silva, Vanessa Pereira
Direção de Projeto | Bruno Galvão, Nuno Barbot

A NOVA CINDERELA NO GELO TEM O APOIO DE:
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR

EQUIPA
ARTÍSTICA



JOÃO A. GUIMARÃES
DIREÇÃO ARTÍSTICA E ENCENAÇÃO

Licenciado em Teatro Musical pela Italia Conti Academy of Theatre Arts – Londres 
(reconhecimento licenciatura pela ESMAE), conta já com uma carreira de 20 anos, 
que inclui espetáculos como “Scents of Light”, “Fame”, “Zorro”, “O Despertar da 
Primavera”, “Jesus Cristo Superstar”, “Spongebob’s I Heart Dancing”, “Entre o Céu 
e a Terra – O Musical sobre Fátima”, “A Ilha do Tesouro”, “Lusitânia Comedy Club: 
O Porquê da Coisa”, “Grease”, “Madagáscar”, “O Feiticeiro de Oz no Gelo” e “A Nova 
Cinderela no Gelo”, entre muitos outros. Em cinema co-protagonizou “Pecado 
Fatal” e participou em “Posfácio nas Confeções Canhão” (Guimarães 2012). Em TV 
integrou os elencos de “A Herdade” da Leopardo Filmes e “Mata Hari” da Star Media. 
Fez parte dos anúncios “Aquela Casa Especial” da Imovirtual e “Prazos à perna, já 
eram!” da NetInvoice e protagonizou o anúncio “Quatro Estações”, da Telepizza. 
Foi ator principal nos vídeos institucionais de empresas de renome como a Galp e 
o BPI. Como encenador, tem estado envolvido em projetos de grande envergadura, 
como as megaproduções da AM LIVE no gelo, produtora da qual é diretor artístico. 
Já trabalhou com alguns dos mais ilustres nome do panorama artístico, entre eles 
José Raposo, Rita Ribeiro, Diogo Morgado, Carolina Deslandes, Fernando Gomes, 
Joel Branco, Sofia Nicholson, Jorge Mota, João Cabral, Jorge Gabriel, Sónia Araújo, 
Nuno Markl, Gabriela Barros, José Carlos Pereira, José Fidalgo, Maria Henrique, 
Anabela, entre muitos outros. É maestro do Coro Go Gospel, da Hymnus. Colabora 
com os estúdios Matinha/SDI – Lisboa – e Somnorte – Porto – como dobrador, 
tradutor e diretor musical. É professor de Teatro Musical e Coordenador de Curso 
na Academia de Música de Vilar do Paraíso. É também Professor no CMAD – 
Santa Comba Dão. Encenou recentemente o musical Ordinary Days da Stagedoor 
Produções. Tem o Curso Complementar de Flauta Transversal e é licenciado em 
Psicologia pela Universidade do Porto.

ARTUR GUIMARÃES
DIREÇÃO MUSICAL, COMPOSIÇÃO E ORQUESTRAÇÃO

Desde muito jovem revela uma aptidão única para a música, sendo atualmente 
considerado um dos compositores mais geniais da sua geração. Autor de vários 
espetáculos originais, tais como Scents of Light, Drácula, Zorro, Ilha do Tesouro, 
Eusébio, Sonho de Uma Noite de S. João, Entre o Céu e a Terra - O Musical Sobre 
Fátima, Terra dos Sonhos, Uma Nêspera no Cu ou Zé Manel Taxista, conta já na 
sua carreira com diversas colaborações de peso. É ainda orquestrador, diretor 
musical e cantor, atuando também em vários dos espetáculos que dirige, como 
maestro e músico.

JOANA QUELHAS
COREOGRAFIA

Uma das mais prestigiadas coreógrafas portuguesas, conta no seu currículo com 
inúmeros espetáculos de teatro musical presentes nas principais salas de teatro 
do país.
Trabalhou em televisão, na produção de variadíssimos eventos de grande 
dimensão e é sócia gerente de umas das mais reconhecidas escolas de dança 
nacionais, o Conservatório de Dança do Vale do Sousa. Foi galardoada com 
diversos prémios nacionais e internacionais pelo seu trabalho coreográfico a 
nível académico. Foi assistente de encenação em vários espectáculos de teatro 
musical. Como encenadora assinou a peça de teatro/dança “Cinderela”, “Carlota e 
o Nabo Gigante” e os musicais “Volta ao Mundo em 60 Minutos”, “Aladino”, “Entre 
o Céu e a Terra - O Musical Sobre Fátima” e co-encenou o espectáculo “Drácula”.”
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR
ANA QUEIRÓS
TEXTO E LETRAS

Nasceu no Porto e acredita mesmo que Sonhar é Acreditar e assina o texto
do musical da AM Live deste ano, A Nova Cinderela no Gelo. Começou os seus 
estudos com 4 anos na Academia de Música de Vilar do Paraíso, onde estudou 
música, dança e teatro musical. Concluiu o 8o grau de piano, o curso de 
interpretação da Academia Contemporânea do Espetáculo e o curso de Teatro 
Musical na Academia de Música de Vilar do Paraíso. Realizou workshops de 
televisão na PluralEntertainment e workshops de Teatro Musical na Montview 
Academy of Theatre Arts e na Pineapple Dance Studios, em Londres.

É licenciada em Ciências de Comunicação pelo Instituto Universitário da Maia.
O seu percurso conta com diversos trabalhos como atriz em peças de teatro e
de teatro musical, tais como Grease, Madagascar, Cinderela XXI, A Verdadeira
História da Cigarra e da Formiga, Zorro, A Revolução Dos Que Não Sabem Dizer
Nós, A Volta ao Mundo em 60 minutos, A Maldição de Salieri, O Gato Malhado e
a Andorinha Sinhá, Império, As Vedetas, O Peter Pan no Gelo, entre outros. No
âmbito das dobragens gravou músicas para o filme Barbie e Pokémon, gravou
vozes para a série infantil Monster High e dobrou uma personagem principal
da série Baxter. Escreveu vários textos de teatro musical, entre eles: Indira, A
Maldição de Salieri, A Caminho de Oz, A Chave do Clube Secreto, Mulheres, O Reino
do Gelo, A Branca de Neve no Gelo, A Bela e o Monstro no Gelo, Cinderela no Gelo
e O Peter Pan no Gelo.
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ELENCO



CAROLINA DESLANDES
CINDERELA

É uma das maiores artistas da actual geração de cantores e compositores
portugueses. Com milhões de visualizações no Youtube tem trilhado um percurso
meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências
não apenas no universo digital, mas na música nacional contemporânea. Com
apenas 19 anos, em 2010, participou no programa “Ídolos” onde conquistou o
público português.

Em 2012, “Não É Verdade”, que soma 4,1 milhões de visualizações, seria o primeiro
single a chegar às maiores rádios nacionais, extraído do seu álbum homónimo.
Em 2014, edita “Blossom”, e “Mountains”, o dueto com Agir, tornou-se um sucesso
sem precedentes, contabilizando até hoje mais de 13 milhões de visualizações.
“Casa”, o seu terceiro disco de originais, foi editado a 20 de Abril de 2018 e entrou
directamente para o 1.o lugar do Top nacional de vendas, tornando-se o álbum
que mais vendeu na semana de estreia. Pertencem a “Casa” os temas “A Vida
Toda” - galardoado com o Globo de Ouro de melhor canção, com o single de
Ouro e com mais de 10 milhões de visualizações no Youtube - e “Avião de Papel”
(letra e música de Carolina Deslandes) feat. Rui Veloso, que em apenas 2 meses
ultrapassou 3 milhões de visualizações no Youtube e voou diretamente para os
tops de venda e streaming nacionais.

Foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com o Prémio Cinco Estrelas
“Personalidade na área da Música”, dias depois do lançamento do seu muito
aguardado último EP, “Mulher”, que apresentou ao vivo num evento esgotado em
horas. “Mulher” é um EP, uma curta-metragem e a expressão máxima de uma
artista de causas, que se transcende a cada passo que dá. A curta-metragem,
com o mesmo nome, em que se podem ouvir as canções do EP e assistir à ficção
escrita, narrada e protagonizada por Carolina Deslandes, representa várias
gerações de mulheres vítimas de violência doméstica. Está nomeada para um
Grammy Latino na Categoria de Melhor Vídeo de Longa Duração, foi #1 do iTunes,
no dia de lançamento e o single “Não Me Importo” teve entrada direta para o
top 100 do Spotify em Portugal. Em Setembro de 2021, lança “Eco”, uma nova
canção e vídeo, no prestigiado Colors, uma das mais importantes plataformas
internacionais de música. “Eco” evoca e homenageia Amália através do refrão de
“Grito”.



IRMA
CINDERELA

Nasceu em Lisboa mas a sua identidade reflete forte influência da cultura
angolana, ou não fosse Angola o país de origem dos avós com quem cresceu. Aos
12 anos herdou uma guitarra da mãe, que não mais parou de explorar, ao mesmo
tempo que se aventurou na escrita de canções, primeiro dentro do seu quarto e
a pouco e pouco com a porta aberta para o mundo.

Licenciada em Artes Performativas, porque sempre acreditou que música,
teatro e dança se complementam, soma vários papéis enquanto atriz de ficção
transmitida nos vários canais nacionais e já fez parte do elenco de vários musicais:
“Entre o céu e a terra”, “ A bela e o monstro”, “Terra dos sonhos”, “Eusébio, um hino
do futebol” e “ZOO”. IRMA é uma artista completa que, apesar de se ter primeiro
afirmado junto do grande público enquanto actriz, tem no canto e na composição
a mais antiga expressão do seu talento, que revelou ainda criança, e que agora
abraça em paralelo à representação. O lançamento de PRIMAVERA, o álbum de
estreia de IRMA, coincidiu, não por acaso, com o seu aniversário, marcando de
forma simbólica o nascimento de uma promissora cantora, letrista e compositora
da nova geração de artistas portugueses.

O single de apresentação, A QUALQUER HORA, foi escrito 10 anos antes e recorda
que “não há condição para amar. Não há tempo, não existe lugar, nem forma
de se amar melhor ou pior. Existe amar e tudo o que não parece amor não é
amor”. O segundo single, MONAMI “é uma carta escrita a todas as crianças, para
crescerem com a noção de que podem salvar o mundo.

As crianças são a semente de todas as flores que podem nascer. Cada um de nós
tem que assumir responsabilidade pela própria vida, pela sociedade e pelo mundo”.
E em contagem decrescente para a edição de PRIMAVERA, fomos dançando ao
som do irresistível terceiro single DA MESMA PELE, em que IRMA nos quer dizer
que “em qualquer relação tem que existir volta e meia actualização. Como nas
aplicações. Temos de nos actualizar com o outro. Saber que estamos na mesma
página, mesmo que o tempo já nos tenha colocado num lugar diferente. Mas
mesmo em lugares diferentes podes sempre escolher não largar a mão, estar
sempre para sempre”.

Em 2021 participou no Festival da Canção com o tema “Livros” da sua autoria.
“Vejo-te Aqui” é o seu mais single, lançado em Junho de 2021 que conta com a
participação de Tiago Nacarato. IRMA compôs “Vejo-te Aqui” depois de ler uma
carta trocada entre dois amantes que se encontravam separados. Considerando
que precisava de uma colaboração para melhor recriar a emoção da distância
entre dois corações apaixonados, convidou Tiago Nacarato e a canção renasceu
a duas vozes. “Vejo-te Aqui” é o espelho de um amor em tempos de pandemia.



MARIA PRATA
CINDERELA

Iniciou o seu percurso artístico quando ingressou na EDSAE e mais tarde na 
Primeiro Acto tendo depois começado a integrar os elencos dos musicais 
“Calcutá” e “A Caminho” produzidos pela AMDG Productions. Em 2018 mudou-se 
para Barcelona onde se licenciou em 2021 em Teatro Musical no Institute of the 
Arts Barcelona, concluindo o curso com First Class Honours. Durante os estudos, 
desempenhou papeis como Heather McNamara (“Heathers”), Pippin (“Pippin”) e 
Jemima (“Cats”). Estreou-se profissionalmente em Barcelona no musical “Ordinary 
Days” produzido pela Double A Productions onde desempenhou o papel de Claire. 
Fez parte da versão portuguesa do Ordinary Days produzido pela Stagedoor 
Produçóes onde desempenhou, mais uma vez, o papel de Claire



ANA J. REGUEIRAS
SERPINA

O seu percurso no teatro musical começou em 2013, com a versão portuguesa 
oficial do musical Spring Awakening, encenada por Fernando Pinho. No seu 
currículo constam espectáculos como: O Quebra Nozes no Gelo, A Cinderela no 
Gelo, Alice e o País das Maravilhas no Gelo, Eu Amo-te, Mas Vais Ter de Mudar (onde 
foi intérprete e responsável pela tradução e adaptação do livreto do musical), 
Entre o Céu e a Terra- O musical sobre Fátima, O Peter Pan no Gelo, Nas Cores 
da Beira, Bombordo (onde foi intérprete e responsável pela coreografia) e A Nova 
Cinderela no Gelo (onde também exerceu a função de Assistente de Coreografia).
O ensino também é parte integrante da sua vida profissional (Atelier Baú dos 
Segredos), tal como a locução (Voz On).
Na música integra os grupos Oceano de Sons e GoGospel e participou em alguns 
concertos da iniciativa “Café Concerto” e no mais recente álbum dos Expensive 
Soul como back vocal.

ANDRÉ MAGALHÃES
REI

Nasceu no Porto, em 1996. Licenciado em Teatro/Atores pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema. Integrou também o nível 1 e 2 do Workshop de dobragens 
na Audio In coordenados por Rui Pinto de Sá. Em teatro foi integrando alguns 
projecto de teatro infantil desde 2017. 
Em 2019 foi integrado na companhia do Teatro do Eléctrico em estágio curricular 
para completar a sua licenciatura também nesse ano, foi dirigido por Ricardo 
Neves - Neves em “Mãe Soberana”. 
Em 2020 fez parte do elenco do espetáculo Musical “O Feiticeiro de OZ - no gelo” 
pela AM LIVE, encenado por João A. Guimarães.
Em 2021 volta a trabalhar com o Teatro do Eléctrico em “O Anel do Unicórnio” , 
uma criação de Ana Lázaro, Martim de Sousa Tavares e Ricardo Neves - Neves.
Em Janeiro de 2022 integrou a equipa de assistentes de encenação e de cena para 
o espetáculo “Cortes de Júpiter” de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo.
Ainda este ano, entrou no espetáculo do Teatro do Eléctrico “Transatlântico”. 
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR
ANDREIA BARROS
BELA

Andreia Barros, 23 anos

Bailarina, performer de teatro musical e artista plástica. Em 2009, iniciou o seu 
percurso na dança, na Escola de Dança Next e mais tarde na Jazzy Dance Studios 
e na Arcade Dance Center. Iniciou-se nas danças urbanas e posteriormente em 
dança contemporânea, sob a alçada de coreógrafos conceituados como Lara 
Alves, Rita Judas, Rita Spider, Vasco Alves, Fausto Bellucci...  

A sua formação escolar foi feita na Escola artística António Arroio, onde se 
especializou em Realização Plástica do espetáculo, como complemento às Artes 
performativas. Agora tem um projeto denominado de Obscurial.Corner .
 
Em 2020 tirou o curso/workshop de teatro musical da escola ACT com os 
professores Sissi Martins e Artur Guimarães. Em 2021 começou a tirar o curso 
de musicais na Primeiro Acto- Escola de Musicais e Artes de Palco e o Curso 
[RE]BOOT Camp - de danças urbanas na escola Arcade Dance Center. Em 2022 
alcançou o titulo de campeã nacional em 2 competições nacionais de danças 
urbanas com o grupo REBOOT by Jukebox crew.

Já participou em vários espetáculos e programas televisivos como “Herman 
José- The BIG BAND em ris-te”, “La Banda- Portugal” e “A máscara”, “Got Talent 
Portugal”, “Idolos”...  

Estreou-se no mundo dos musicais, em “Popota ao vivo- O musical” da UAU e 
“Saturday Night Fever” da Yellow Star Company. Agora podem encontrá-la na A 
NOVA CINDERELA no Gelo.

BEATRIZ BAPTISTA
FADA MADRINHA

Beatriz Baptista, actriz, nasceu em Braga, em 1993. Iniciou o seu percurso 
artístico na Academia Contemporânea do Espectáculo, no Porto. Posteriormente, 
licenciou-se como actriz, na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa (2015).
Ainda durante o percurso académico, no contexto do programa LLP Erasmus, 
frequentou a DAMU, em Praga, onde se dedicou, sobretudo, ao estudo da 
marioneta. 
No percurso profissional co-criou dois espectáculos, “Quando temos vontade 
de fazer xixi, mais vale apertarmos as pernas” (2014) e “ISHÁ - a mulher que...” 
(2017-2019). 
Enquanto intérprete, destaca alguns trabalhos, como a sua participação, desde 
2015, nos musicais da AMLive no gelo, de exemplo, “Alice e o País das Maravilhas 
no Gelo” e o “Peter Pan no Gelo”, com Joana Quelhas, João Guimarães e Artur 
Guimarães, como equipa criativa. Integrou os elencos dos espectáculos, “Trindade 
a sete” (2018) e “As Vedetas” (2019) em Mogadouro, Trás-os-Montes, encenações 
de Rui Silva. Releva também a sua participação no espectáculo de Mariana 
Fonseca “APATIA” (2020-2022) e em “Anne Solo” (2020) de Sofia Santos Silva. Em 
2021, entra para a companhia TIL - Teatro Infantil de Lisboa, onde participa em 
três produções, “Heidi - o musical”, “Feliz Aniversário” e “Nas Asas do Sonho”. Mais 
recentemente, integra o elenco do espectáculo “Another Rose” de Sofia Santos 
Silva, que esteve no Teatro Nacional Dona Maria II e em Montemor-o-Novo. 



CARMINHO VITORINO
RAINHA DE COPAS

A Carminho Vitorino, tem 26 anos, nasceu e creceu em Lisboa. 
A música surge na sua vida desde pequena, apaixonando-se pela guitarra e logo 
de seguida pelo canto. O teatro surge aos 17 anos no momento em que faz o seu 
primeiro musical, protagonizando a princesa de “Beauty and the Beast”. 
Desde então não parou, participando em musicais originais (de Matilde Trocado) 
que marcaram a sua vida - “Cálcuta”, “Partimos.Vamos.Somos” e “Era uma Vez” - 
acabando por definir o destino da sua profissão como atriz e cantora. 
Em 2020, integrou o elenco de Luis Lourenço Produções, participando nos 
musicais infantis “O Lago da Aventura” e “Claus- O Irmão do Pai Natal”. 
Concluiu a sua formação de teatro musical em 2021/2022 no The ICMT 
(International College of Musical Theatre), numa primeira etapa em Londres, e 
de seguida em Roma onde realizou a sua graduação com o espetáculo “Stepping 
Out”. 
Para além do teatro musical, tem também experiência no mundo empresarial, 
uma vez que é licenciada em Gestão, pela Universidade Nova de Lisboa. 
No entanto, desde cedo entendeu que é no palco onde encontra a sua felicidade.

CARLOS GONÇALVES
REI / GENERAL DE COPAS

Ator, de 30 anos, formado em 2009 em Interpretação na ACE - Academia 
Contemporânea do Espectáculo, no Porto.
O seu caminho começa no teatro em adolescente, com a AMVP. Em 2009 inicia 
o seu percurso profissional que abrange teatro, teatro musical, publicidade e 
algumas participações em séries e novelas. 

DANY DUARTE
DIEGO / PRÍNCIPE BRANCA

Dany Duarte | Suíça, 2002. Regressou para Portugal em 2010. Formou-se em 
Interpretação pela ACE - Escola de Artes no Porto, em 2020.
Em teatro, colaborou com os SillySeason em “Ato 0”, 2019. No mesmo ano, 
integrou o elenco de “Payva D’Ouro”, espetáculo dirigido por António Capelo, entre 
outros. Em 2021 realiza a sua primeira criação artística juntamente com Catarina 
Pitrez e Vicente Gil, “O Encontro da Fecalidade”.
Em 2022 participa no projeto “Aula Aberta” da Plataforma Revólver dirigido pela 
atriz São José Correia.
Para além da experiência teatral, completou o 5º grau em formação musical e 
trompete no Conservatório de Música Terras de Santa Maria. 
Frequenta agora a Licenciatura de Teatro - Ramo Atores na Escola Superior de 
Teatro e Cinema.
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR

DIOGO LEITÃO
GENERAL DE COPAS

Tenho 22 anos, pratico patinagem há 16 anos. Ainda sou atleta de competição e 
estou responsável por um clube, a União Desportiva Vilafranquence.

DIOGO FARIA
DIEGO

Começou a fazer Teatro profissional há dezoito anos. Desde então teve 
oportunidade de passar por todas as áreas que compõem o Universo da 
Representação. Televisão (“Morangos com Açúcar”, “Sol de Inverno”, “Mar Salgado”, 
“Poderosas”, “Camada de Nervos”); Cinema (“O que há de novo no amor”, “Os 
gatos não têm vertigens” e mais recentemente no filme “Irregular”, actualmente 
nos cinemas); Rádio (locutor), Dobragens (“Dangerous mouse”, “Dot”, “Pablo”). 
Iniciou o seu percurso no Teatro Musical em 2016 como o Monstro de “A Bela e 
o Monstro no Gelo”, depois deu vida ao Kenickie em “Grease” no Casino Estoril, Dj 
Monty em “Saturday Night Fever” também no Casino Estoril e em 2021 chegou 
orgulhosamente a Príncipe, como Diego em “A Nova Cinderela no Gelo”.

FILIPA CORREIA
PRISNÁLIA

Natural de Lisboa, licenciada em Teatro ramo Actores, pela Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Antes de ingressar na licenciatura, frequentou também a 
Escola Profissional de Teatro de Cascais. Teve aulas de canto para complementar 
o seu percurso académico. Estreou-se em Peer Gynt, onde foi dirigida por Carlos 
Avilez. Em 2015, sendo esse o ano em que começou o seu percurso profissional, 
trabalhou com a Mala Voadora em Universos Paralelos, que esteve em cena no 
Teatro Nacional D. Maria II. Nos anos seguintes teve a oportunidade de trabalhar 
com a companhia teatroàfaca em duas produções (Upside Down Cuppa Coffee 
e Apocalipse Segundo Alpha e Beta), com o actor e encenador Elmano Sancho 
no espectáculo A Última Estação e também com a companhia Papa Léguas em 
vários projectos de teatro para a infância. Em 2019 estreou-se em teatro musical 
com A Casinha de Chocolate, uma produção Grow Up, trabalhou também com a 
produtora Plano 6 em Heróis de Toda a Espécie e mais recentemente (em 2022) 
fez parte do elenco do Teatro Infantil de Lisboa, nos espectáculos Heidi - o musical 
e Nas Asas do Sonho, sendo este último encenado pelo actor Fernando Gomes. 
Ambos estiveram em cena no Teatro Armando Cortez. 
Estreou-se também em televisão em 2016 como apresentadora do programa 
Panda Flash no canal Panda. 



JOANA VS
PRISCILA / PRISNÁLIA / BRANCA DE NEVE

Fez o seu primeiro musical em 2017 enquanto acabava o curso de gestão; 
mas só em 2019 é que começou a considerar dedicar-se totalmente às artes 
performativas. Manteve-se na Academia do Palco, onde já andava há 1 ano, 
inscreveu-se na Diogo Pinto Vocal Studios e já em 2021 na ACT onde está a tirar 
o curso profissional de ator.
Desde então fez já vários musicais em condições adversas: no inverno nortenho 
para centenas de crianças fez A Fábrica do Nicolau (Elenco, 2019), pelo país fora 
a fazer de qualquer canto um palco vieram o Conto de Natal e A Bela e o Monstro 
(Clave de Soft, 2021/22), de saltos altos em plena mata fez Alice (Academia do 
Palco, 2022) e agora de patins A Nova Cinderela no gelo (AM live, 2022). 

FRANCISCO QUINTELA
PRÍNCIPE DA BELA

O meu nome completo é Francisco Maria Farinha Batista Lucas Quintela, tenho 21 
anos e sou natural da Charneca de Caparica. 

Encontro-me neste momento a frequentar o Mestrado em Gestão na Universidade 
Católica Portuguesa.
 
É na Charneca de Caparica que sou Atleta de Patinagem Artística há mais de 15 
anos e é onde desempenho funções de Treinador, bem como algumas funções de 
gestão corrente do clube. Enquanto atleta, fui várias vezes medalhado nacional e 
internacional, e pertenço à Seleção Nacional de Patinagem Artística da Federação 
de Patinagem de Portugal (FPP). 

Além de atleta individual, pertenço a um grupo de patinagem artística chamado 
Say Yes, onde pertenço ao quarteto e tenho a oportunidade de patinar com 
3 grandes amigos e atletas e de desenvolver skills como o show (em geral), a 
expressividade, a dinâmica e interação com o público, entre outros.

Relativamente à atividade de Treinador Desportivo, dou treinos diariamente a 
cerca de 70 atletas com idades compreendidas entre os 4 e os 18 anos no Clube 
de Patinagem Artística da Charneca de Caparica (CPACC) num ambiente de 
formação e competição.
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JOÃO PEDRO LEAL
AP

João Pedro Leal, Lisboa, 1994. É licenciado em Teatro - ramo actores, pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema, concluído com o espectáculo Tornados dirigido por 
Alex Cassal e Felipe Rocha. Desde 2012 tem trabalhado como actor em diversos 
espectáculos, sendo os mais recentes “Apatia” e “112” de Mariana Fonseca e “I’m 
Still Excited” de Mário Coelho. Faz parte do elenco dos espectáculos da AMlive 
desde 2017. Em conjunto com Eduardo Molina e Marco Mendonça é actor e criador 
de PARLAMENTO ELEFANTE e CORDYCEPS.

MARIANA CASTRO
BRANCA DE NEVE

Mariana Castro licenciou-se em Teatro e Artes Performativas na Universidade 
de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD). Terminada a faculdade iniciou o Curso 
de Musicais da Primeiro Acto, onde interpretou o papel de Julieta Capuleto no 
musical “Romeu e Julieta - do Ódio ao Amor” (2018) e fez parte do ensemble 
no musical “Rent” (2019), ambos com direção de Sofia de Castro. Também em 
2019 subiu ao palco do Auditório do Casino do Estoril com o musical “Romeu e 
Julieta - do Ódio ao Amor”, desta vez pela produtora Encontro de Sons. Em teatro 
musical infantil destacam-se alguns espectáculos como “A Casinha de Chocolate” 
da GrowUp Produções, “Sons da Disney” e “O Tesouro da Margarida” da Encontro 
de Sons. Mais recentemente frequentou o curso de 1 ano no International College 
of Musical Theatre (ICMT) em Londres e Roma. Finalizou o curso interpretando o 
papel de Maxine no musical “Stepping Out”. 

LEONOR ROLLA
SERPINA

Fez os cursos de Verão de Teatro Musical das faculdades Urdang Academy e Bird 
College em Londres, e mais tarde, obteve a Licenciatura em Teatro Musical na 
faculdade London Studio Centre (University of Arts London) em 2013.
Em 2016 fez o curso de Screen Acting for TV and Film na American Academy 
of Dramatic Arts (Los Angeles). Tem o Mestrado em Canto pela ESMAE. Fez os 
workshops de Cinema com Patrícia Vasconcelos e de Clown com Joseph Collard.
Tem os cursos de Dança Moderna da Imperial Society of Teachers of Dance (ISTD) 
e de Ballet da Royal Academy of Dance (RAD), tendo mais tarde obtido os diplomas 
de professora de Sapateado e Dança Moderna pela ISTD.
Em Londres, participou no programa da BBC - One Show, em curtas-metragens e 
no evento anual “Move It”.
Em Portugal, participou em musicais como Aladino (2015 – Elenco Produções), Bela 
e o Monstro (2016 – Yellow Star Company), A Missão de Natal (2017 – Etecetera 
Teatro), Terra dos Sonhos (2018), Surpreendente Fábrica de Chocolate (AM Live- 
2018), Uma Nêspera no Cu (2019 – Força de Produção) e Chicago (2019/2021 – 
Força de Produção) e na série televisiva Inspector Max (2018), O Crime do Padre 
Amaro (2021) e Rua das Flores (2022). Também conta com créditos em curtas-
metragens e na longa-metragem When the waves are gone, de Lav Diaz (2021). 
Fez dobragens para a Netflix, Playstation, Nickelodeon, Disney, Panda Biggs, entre 
outros. E fez locuções para a RTP. Participou no Festival da Canção em Portugal. 
Mais recentemente, integrou o projeto audiovisual Guide to Green da empresa 
Meta.



TIAGO FERREIRA
PRÍNCIPE DA BRANCA

Nasci em Lisboa, no ano de 2000.
Comecei a patinar com 8 anos, tendo já arrecadado diversas medalhas a nível 
nacional. Também já participei em provas internacionais: Taça da Europa 2014, 
Campeonato da Europa 2018 e Taça do Mundo 2022.
Para além de ser atleta, faço parte da equipa técnica de 3 clubes.
A nível académico, sou licenciado em Engenharia Biológica.

MARTA LOPES CORREIA
PRISCILLA

Iniciou a sua formação em 2011-2014 na Escola Profissional de Teatro de Cascais. 
Em 2015, iniciou a sua licenciatura enquanto actriz na Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Trabalhou com o Teatro Experimental de Cascais em produções, 
encenadas por Carlos Avilez e Pedro Caeiro, com a Mala Voadora no espectáculo 
Universos Paralelos no Teatro Nacional D. Maria II, e com Elmano Sancho no 
espetáculo, A Última Estação, inserido no Festival de Almada no Teatro Joaquim 
Benite. Trabalhou também com a Plano 6, com o teatroàfaca, entre outros. Neste 
último ano protagonizou o espectáculo Heidi, pelo Teatro Infantil de Lisboa, no 
Teatro Armando Cortez, onde também deu vida à personagem Alice, no espetáculo 
Feliz Aniversário, de Fernando Gomes. 

RAFAELA MONTEIRO
FADA MADRINHA

Natural de Mortágua, licenciada em Música, variante de Canto, na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo. Teve aulas de canto, dança e interpretação.
O seu percurso, em teatro musical, passou por diversas produções como “Into the 
Woods”, onde interpretou o papel Cinderela, “Miss Saigão”, onde interpretou os 
papéis Kim e Gigi, “Só queria que me saísse... Dão”, “Alice e o País das Maravilhas”, 
“A Fada dos Dentes”, “Clara, a arte por dentro”, “O Príncipezinho”, “Vaiana”, “O 
Reino do Gelo”, “A Branca de Neve”, “A de Brossa”, “Da Pedra Lascada à Broadway”, 
“O Pequeno Grande Polegar”, “A Ilha do Tesouro”, “Aladino”, “Ode & Ceia” e “Maria 
Terra”.
Apresentou-se, várias vezes, como solista em projetos de música erudita, 
nomeadamente a sua estreia na ópera La Donna di Genio Volubile, no Teatro 
Nacional São João, concertos com a Orquestra Clássica do Centro, a obra Gloria, 
de Vivaldi, e galas de ópera. 
É membro do Coro Génesis e também faz parte do coro GoGospel.
Apresentou-se no programa televisivo The Voice Portugal, onde chegou às galas 
em direto.
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Nasceu no Porto em 1996. Actor, criador e dobrador, iniciou a actividade 
profissional em 2017 e desde então participou em vários projectos como actor 
em teatro, cinema e televisão.
Em teatro, destacam-se os espectáculos “Alice - O Outro Lado da História”, 
encenado por Miguel Thiré, o espectáculo “OUT OF THE WOMB!”, criação própria, e 
“Uncle Vanya”, encenado por Jonathan Weighman.
Em televisão, participou nas novelas Amor, Amor Vol. 2 (SP Televisão), Quer o 
Destino e Para Sempre (Plural). Fez ainda parte do elenco do telefilme “A 
Consoada”, produzido pela Mercúrio para a TVI. Em cinema, co-protagonizou 
em 2022 a longa-metragem “Luz de Presença”, de Fábio Rebelo, e participou em 
várias curtas-metragens, nomeadamente “Traço”, de Fábio Rebelo e “Estrada do 
Moínho”, de Carlota Sempere. Para além disso, fez dobragem para filmes como 
“Hollywood Stargirl” ou “Ron Dá Erro”.
A frequentar actualmente a Licenciatura em Teatro - Ramo de Actores da 
Escola Superior de Comunicação Social, formou-se profissionalmente em 2020 
no curso de formação de actores de 3 anos da AMA - Academia Mundo das 
Artes. Frequentou ainda outras formações, nomeadamente o Laboratório de 
Composição Teatral de Tiago Vieira.



A AM LIVE integra o AM Experience Group e é líder, a nível nacional, na produção de 
espetáculos, em particular, de teatro musical no gelo. De ano para ano, tem vindo a 
ganhar a afeição do grande público, pela sua capacidade de inovação e aposta em 
conceitos que elevam a experiência e traçam memórias únicas. Historicamente, a 
AM LIVE conta com a produção 100% nacional de nove espetáculos, que atingiram 
notoriedade nas épocas de Natal de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2021 nomeadamente “O Quebra Nozes no Gelo”, “A Branca de Neve no Gelo”, “A 
Cinderela no Gelo”, “A Bela e o Monstro no Gelo”, “Alice e o País das Maravilhas no 
Gelo”, “A Surpreendente Fábrica do Chocolate”, “O Peter Pan no Gelo”, “O Feiticeiro 
de Oz no Gelo” e “A Nova Cinderela no Gelo”. À data, as produções ao vivo da AM 
Live são responsáveis por mais de 720 000 sorrisos.

Em 2020, apostou num novo formato e criou a plataforma MagiaNoGelo.com. 
Um conceito que pretende levar a todas as casas do país, e não só, a magia dos 
espetáculos musicais num formato digital, e entreter crianças e famílias de uma 
forma segura e divertida. Além de espetáculos, a plataforma conta também com 
dezenas de atividades que dão continuidade à história das personagens fora dos 
espetáculos. No seu ano de estreia a Magia no Gelo contou com as produções O 
Peter Pan no Gelo e O Feiticeiro de Oz no Gelo. Em 2021, a plataforma foi a casa de 
um espetáculo 100% digital e interativo – Alice e o País das Maravilhas, recriado a 
partir do guião do musical no gelo do mesmo nome.
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E... foram felizes para sempre?

Descobre tudo o que aconteceu com a Cinderela e os habitantes de Alané depois 
do Baile no... TALK SHOW DO AP!

Acede ao nosso website, responde ao nosso questionário de satisfação e 
desbloqueia todos os conteúdos mágicos que temos para te oferecer.

A equipa da AM Live e d’A Nova Cinderela no Gelo agradece o teu sorriso e 
deseja-te umas festas felizes repletas de magia. Esperamos ver-nos em breve...


