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!

A NOVA CINDERELA NO GELO

FICHA TÉCNICA
João A. Guimarães
Composição e Orquestração | Artur Guimarães
Texto e Letras | Ana Queirós
Encenação | João A. Guimarães
Coreografia | Joana Quelhas
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, Carina Leitão
Elenco | Ana J. Regueiras, Ana Queirós, Carolina Fortuna, Diogo Craveiro,
Diogo Faria, Emanuel Almeida, Filipe Galego, Inês Ramos, João A.
Guimarães, João Pedro Leal, Nuno Martins, Rebeca Duarte, Ricardo
Ferreira, Sara Madeira, Sofia Santos Silva, Telma Dunkel, Tomás A.
Gomes, Vânia Blubird
Direção Técnica | André Costa, João Neves
Direção de Cena | Armanda Andrade
Assistente da Direção de Cena | Clarisse Faria
Operador de Som | Miguel Moreno, Rui Matos
Operador de Luz | Pedro Cabral, Pedro Nabais
Técnico de Palco | Pedro Morim
Técnico de Iluminação | Tó Cunha
Rigging | António Quaresma, Filipe Silva
Manutenção Arena | Pedro Morim
Coordenador construção de Cenografia | Kiko
Construção de Cenografia | José Simões, Luís Figueiredo, Miguel Santos
Direção Artística |

A NOVA CINDERELA NO GELO

FICHA TÉCNICA
Pedro Morim
Bilheteiras | Ana Ferreira, Andreia Santos, Belinda Dunkel, Carla Monteiro,
Mafalda Nogueira, Vasco Branco
Frente de Casa | Lisiany Mayão
Assistentes de Sala | Andreia Magalhães, David Falcão, Diogo Santos, Gustavo
Soares, Inês Eloi, Marta Oliveira, Miguel Cunha
Marketing | Inês Lopes, Rita Rocha, Sónia Pepe
Supervisor Guest Service | Valter Teixeira
Operador Guest Service | Marta OIiveira, Carla Monteiro, Mafalda Nogueira,
Rui Almeida
Produtora de Conteúdos | Maria Inês Flambó
Produção | Diana Moreira, Lia Tenreiro
AM Experience Group | André Machado, Daniel Sousa, Diogo Fernandes, Emanuel
Silva, João Alves, João Braga Ferreira, Vanessa Pereira
Direção de Projeto | Bruno Galvão, Nuno Barbot
Manutenção de Figurinos |

A NOVA CINDERELA NO GELO TEM O APOIO DE:
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TÍTULO MAIOR

1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.

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 e O Feiticeiro de Oz 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. 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. 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.
ANA
QUEIRÓS
TEXTO E LETRAS

Nasceu no Porto e acredita mesmo que Sonhar é Acreditar! Assina o texto
do musical da AM Live deste ano, A Nova Cinderela no Gelo, e interpreta as
personagens Serpina, Priscila e Rainha de Copas. 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.

CARINA LEITÃO
CINDERELA

Iniciou o seu percurso como cantora acompanhado o seu pai em noites de Fado.
Mais tarde, venceu o 8.o Encontro de Fados de Almada. Desde cedo, viajou pelas
dobragens de voz cantada, começando no álbum do “Vicky, o Pequeno Golfinho”
(2007), passando pelo Álbum do Gombby (2008) e mais recentemente pelas
canções da “Barbie Starlight Adventure” (2016).
Em 2019 deu voz a “Valentina” no filme “Vivo” e deu voz à mais recente
protagonista e heroína Disney de nome Mirabel, no filme “Encanto”.
Certificou-se, em 2012, com o 8.o grau da Trinity Guildhall em Teatro Musical,
com Distinção, pela Escola de Danças Sociais e Artes do Espectáculo (EDSAE) em
Lisboa. No mesmo ano, em Londres, ingressou num curso de verão de “Técnicas
de Audição para Teatro Musical”, na Guildford School of Acting (GSA). Desde
então, integrou o elenco de várias peças de Teatro Musical, como “O Despertar
da Primavera - On Tour”; “Depois da Revolução”, de António Pires; “Godspell”, de
Matilde Trocado e Artur Guimarães; protagonista de “A Branca de Neve no Gelo”,
de Artur Guimarães, João Guimarães e Joana Quelhas.
Em 2016, iniciou um caminho pelas produções de Filipe La Féria que se prolongou
até ao início do ano de 2020. No Casino do Estoril fez parte do elenco de “O Musical
da Minha Vida” e de “A Volta Ao Mundo em 80 Minutos”.
No Teatro Politeama integrou o elenco de “A Pequena Sereia - o Musical”,
desempenhando o papel de Ariel; “Aladino - O Musical Genial”, com o papel de
Jasmim; protagonizou a peça “Rapunzel - O Musical”; “A Rainha da Neve”, no papel
de princesa Leonor e “Severa”, com a personagem Malhada.
Em 2020 concorreu ao programa de talentos da RTP1 The Voice Portugal, onde
chegou até à fase dos Tira Teimas, na equipa da Marisa Liz. A par do trabalho
como cantora e atriz, Carina Leitão é também licenciada (Pré- Bolonha) em
Professora do 1.o Ciclo do Ensino Básico, tendo lecionado como professora titular
de turma entre o ano de 2009 e de 2013.

ANA J. REGUEIRAS
SERPINA DU VAL

Natural de V. N. Famalicão e licenciada em teatro na ESMAE.
O seu percurso no teatro musical começou em 2013, com a versão portuguesa
oficial do musical Spring Awakening. 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, Entre o Céu e a Terra- O musical sobre
Fátima, O Peter Pan no Gelo e Nas Cores da Beira.
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 e no mais recente álbum dos
Expensive Soul como back vocal.

ANA QUEIRÓS

SERPINA DU VAL, PRISCILA DU VAL E RAINHA DE COPAS
Nasceu no Porto e acredita mesmo que Sonhar é Acreditar!
Assina o texto do musical da AM Live deste ano, A Nova Cinderela no Gelo, e
interpreta as personagens Serpina, Priscila e Rainha de Copas.
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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1. Desenha e FORTUNA
pinta o que a leitura das palavras te sugere.
CAROLINA
BRANCA DE NEVE

Nasceu em 2001, natural de Leça da Palmeira. Iniciou a sua formação artística
aos 3 anos no Centro de Dança do Porto, onde estudou dança clássica durante 10
anos. Estudou Viola d’Arco no Conservatório de Música do Porto e, posteriormente,
Violino na Academia de Método Suzuki “A Pauta”.
Em 2016, ingressou na Academia de Música de Vilar do Paraíso, onde fez o Curso
de Canto - Variante Teatro Musical, certificado pela Arts Educational School of
London. Durante o curso, integrou o elenco dos musicais “Mamma Mia - Aquele
Verão”, “Nunsense - Um Terço de Consciência” e “Um Susto de Família - The
Addams Family” (no papel de Wednesday Addams).
Estreou-se profissionalmente em 2019 com o espetáculo “O Peter Pan no Gelo” e
desde então, tem vindo a trabalhar em teatro musical e na área das dobragens
de desenhos animados. Atualmente, dá voz às personagens Chloe, em “Pokémon”,
e Augie Doggie, em “Jellystones”.

DIOGO CRAVEIRO
PRÍNCIPE GUSTAF

Tem 20 anos e é estudante de engenharia eletrotécnica. Patina desde os seis
anos e no seu curriculo conta com prémios como: bicampeão de Europa individual
Júnior, campeão de Europa em pares artísticos juniores, Vice Campeão do Mundo
Júnior em 2019. Atualmente, foi quinto classificado no campeonato do mundo
Sénior e encontra-se apurado para disputar os jogos mundiais em Birmingham,
2022.

DIOGO FARIA
PRÍNCIPE 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 da “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 agora chega orgulhosamente
a Príncipe, como Diego na “Nova Cinderela no Gelo”.

EMANUEL ALMEIDA
GENERAL DE COPAS

Nascido no ano de 2000, é ator, bailarino, cantor e coreógrafo. Sempre foi um
apaixonado pelas artes performativas. Integrou os elencos de produções recentes
como “O Feiticeiro de Oz no Gelo” por AM LIVE, “Grease” e “Madagáscar” por Yellow
Star Company, “Uma nêspera no Cu, O Musical” por Força de Produção, “And The
Oscars goes to” por Lisbon Film Orchestra, “Reino do Gelo” por Elenco Produções,
“Glee”, “Cinderela”, entre muitos outros.

FILIPE GALEGO

PRÍNCIPE GUILHERME
É um talentoso patinador artístico, com 26 anos. Pratica patinagem artística
sobre rodas desde os 5 anos de idade e é atleta de alta competição com mais de 20
títulos nacionais e 15 medalhas a nível internacional em campeonatos europeus
e mundiais, com especial destaque para a Medalha de Ouro no Campeonato do
Mundo de Quartetos em 2017. Licenciado em desporto, atualmente é professor
e treinador de patinagem. Já integrou os musicais 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
e O Feiticeiro de Oz no Gelo.

INÊS RAMOS

PRISNÁLIA DU VAL
É natural do Porto e iniciou os estudos na área do teatro musical na Academia de
Música de Vilar do Paraíso em 2010. Em 2014 ingressou na International College
of Musical Theatre, em Londres. Após terminar o curso, integrou o elenco de
vários musicais na Escócia e em Inglaterra com a Panto Company e a Stage
and Production House, destacando-se Goldilocks, Alice in Pantoland, The Little
Mermaid e All Things Nice. Em Portugal, trabalhou com a Elenco Produções, Yellow
Star Company e AM Live. Fez parte do elenco de Amália, Pequena Sereia (de Filipe
Lá Féria), A Bela e o Monstro e Alice e o País das Maravilhas no Gelo, entre outros.
Durante a pandemia, Inês deu aulas de teatro musical e representação em duas
escolas, em Londres. Dá voz a várias personagens de séries e filmes da Netflix e
Nickelodeon.
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1. Desenha
e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
JOÃO
A. GUIMARÃES
ARTUR DE PRISCO

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 e O Feiticeiro de Oz 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. 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. Tem o Curso Complementar de Flauta Transversal e é
licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto.Chloe, em “Pokémon”, e Augie
Doggie, em “Jellystones”.

JOÃO PEDRO LEAL

ARTUR DE PRISCO E PRÍNCIPE DIEGO
Lisboa, 1994. É licenciado em Teatro - ramo actores, pela Escola Superior
de Teatro e Cinema, concluindo com o espectáculo Tornados dirigido por Alex
Cassal e Felipe Rocha. Desde 2012 tem trabalhado como actor em diversos
espectáculos, entre eles, “Apatia” de Mariana Fonseca e “O Feiticeiro de Oz no
Gelo” da AMlive. Em conjunto com Eduardo Molina e Marco Mendonça é actor e
criador de PARLAMENTO ELEFANTE e CORDYCEPS.

NUNO MARTINS
REI AUGUSTO

Tem o curso de Teatro Musical pela American Musical and Dramatic Academy
de Nova Iorque. Participou em vários espectáculos de Filipe Lá Feria, tais como:
Jesus Cristo Superstar, Música no Coração, Um Violino no Telhado, entre outros.
Pelo Teatro Experimental do Porto fez Os Maias, Felizmente Há Luar, Morgado
de Fafe Amoroso e A Morte de um Caixeiro Viajante com encenação de Gonçalo
Amorim. Participou ainda em Scents of Light (de Artur Guimarães), Rent, Rapazes
Nus a Cantar, entre outros. Com a Elenco Produções fez os espectáculos Zorro,
Aladino, Entre o Céu é a Terra e A Ilha do Tesouro. De 2012 a 2019 colaborou com
a ETCetera Teatro em vários espectáculos, tais como: Os Maias, O Gato Malhado
e a Andorinha Sinhã, Luis- o Homem e o Poeta, entre outros. Com a AM Live
participou em Alice e o País das Maravilhas no Gelo e Peter Pan no Gelo. É Director
Musical e tradutor/adaptador musical da Cinemágica, onde também empresta
a sua voz a vários desenhos animados. É professor de música e teatro musical.

REBECA DUARTE

PRISNÁLIA DU VAL, RAINHA DE COPAS
Nasceu em 1996 em Lisboa. Formou-se profissionalmente no Curso de Artes
do Espetáculo – Interpretação no Lyceu Passos Manuel e licenciou-se na Escola
Superior de Teatro e Cinema, no ramo de Actores. No último ano da sua Licenciatura
frequentou o programa Erasmus, tendo formação em Praga – Republica Checa,
na universidade DAMU, e mais tarde foi convidada a participar no Festival de
Teatro Zlomvaz, com o espetáculo “The Memo”, encenado por Ran Jiao.

RICARDO FERREIRA

PRÍNCIPE GUILHERME E PRÍNCIPE GUSTAF
Nascido em 1991, formou-se em Teatro/Interpretação pela Academia
Contemporânea do Espetáculo.
É Ator/Cantor, e tem desenvolvido o seu percurso profissional sobretudo na área
do Teatro Musical, tendo participado em diversos espetáculos, destacando: “O
feiticeiro de Oz no Gelo”; “A Surpreendente Fábrica do Chocolate”; “A Branca de
Neve No Gelo”; “A Bela e o Monstro no Gelo”; “Entre o Céu e a Terra - musical sobre
Fátima”; “Jesus Cristo Superstar”; “ Pinóquio”; “Perdição”; “O Sonho de Pedro”; “A
Passagem”; “A Fórmula do Tempo”; “Eu Amo-te, Mas Tens de Mudar”; “O Gato
Malhado e a Andorinha Sinhá; “José e o Deslumbrante Manto de Mil Cores” entre
outros.
A Música está também no seu percurso, fazendo parte de diversos projectos
profissionais e tendo sido finalista do concurso televisivo ALL TOGETHER NOW.
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1. Desenha
e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
SARA
MADEIRA
FADA MADRINHA, BRANCA DE NEVE E BELA

Nasceu em Santarém e começou a cantar bem cedo, e a trabalhar profissionalmente
como cantora aos 14 anos, no programa televisivo “ Uma Canção Para Ti”.
Licenciou-se em teatro na Universidade de Évora. Em 2012, integrou na qualidade
de vocalista, a formação original da banda Secret Lie. Iniciou a sua carreira
enquanto actriz em 2015 com a peça “ Farsa de Inês Pereira” encenada por
Celso Cleto no auditório Eunice Muñoz.Em 2016, fez o seu primeiro espectáculo
de Teatro Musical “ A Ilha do Tesouro” com a produtora Elenco Produções, com
música de Artur Guimarães e encenação de Joana Quelhas. Nesse mesmo ano
gravou a voz cantada da personagem Vaiana no filme de animação da Disney “
Vaiana”. Seguiu-se o espectáculo musical “Amália – O Musical” de Filipe La Féria
no Teatro Politeama (2017) , a peça musical no gelo “A Bela e o Monstro no Gelo”
da AM Live (2017) ; “ A Terra dos Sonhos” com encenação de Matilde Trocado e
música de Artur Guimarães (2018); “ Alice e o País das Maravilhas no Gelo” da AM
Live (2018); “ Madagáscar” da produtora Yellow Star Company com encenação de
Paulo Sousa Costa (2019) ; o espectáculo/ Leitura encenada da obra “Mulheres
Nascidas de um Nome” de Claudio Hochman com encenação do mesmo (2019); “
Feiticeiro de Oz no Gelo” da AM Live (2019) ; “ De Chicago a Logroño Pasando por
Buenos Aires” produção de Centro del Actor, Madrid, com encenação de Lorena
de Las Bayonas (2020); “ Mistério do Colar Encantado” com encenação de Rafael
Pina (2020). Desde 2009, quando iniciou a sua formação vocal cruzou caminho
com alguns professores como José Dias, Ismael Ordaz e Paulo Ramos (professor
actual). Actualmente divide a vida profissional da música e teatro com cinema
e ficção, tendo integrado em 2020 o filme “ Ego do Egas”; e em 2021 a série a
estrear “ Vanda” da plataforma OPTO, SIC e na série televisiva também a estrear
“Crimes Submersos”, uma coprodução entre RTP e RTVE em Espanha.

SOFIA SANTOS SILVA
PRÍSCILA DU VAL

Nasceu no Porto, em 1993. Frequentou o Conservatório de Música do Porto,
concluindo o 6º grau em Flauta Transversal e o Preparatório em Canto Lírico. Iniciou
a sua formação enquanto actriz na Academia Contemporânea do Espectáculo,
Porto e licenciou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, Lisboa. O seu projecto
final de curso da ESTC, 27 DOSES, integrou o Festival Venice Open Stage em
Veneza. Ao longo da sua formação e percurso profissional trabalhou com diversos
profissionais do espectáculo, tais como: Mónica Calle, Sara Barros Leitão, Pedro
Penim, José Maria Vieira Mendes, Cátia Pinheiro&José Nunes, António Júlio, Mirró
Pereira, Zeferino Mota, Jean Paul Bucchieri, David Antunes, entre outros. Em 2015
foi uma das selecionadas para o Laboratório de Escrita para Teatro do Teatro
Nacional Dona Maria II, que surgiu integrado num programa de apoio e incentivo
a novas dramaturgias portuguesas. Em 2017, escreveu a peça “Uma Frida”, sendo
um dos espectáculos escolhidos a integrar o ciclo recém-nascidos do Teatro
Nacional Dona Maria II, em 2019. Integrou o Colectivo Retorno, da qual foi uma
das fundadoras juntamente com Mariana Magalhães, Hugo Olim e Joana Coelho
Cunha, escrevendo os espectáculos: “Nina, Nina” e “A Nossa Primavera”. Em 2019,
“Nina, Nina” foi considerado um dos melhores 30 espectáculos nacionais pela
Comunidade Cultura e Arte. Em 2021, colaborou como intérprete no espectáculo
“Carta” de Mónica Calle, estreado no Teatro Nacional Dona Maria II, com digressão
internacional. Actualmente, desenvolve criações da sua autoria, tendo ganho a
bolsa de criação da Fundação GDA e o apoio da DGARTES – Ministério da Cultura,
em 2020, para a sua primeira criação de um espectáculo de teatro chamado
“Anne Solo (Before+After)”. Em 2021, foi a vencedora da 4ª edição da Bolsa Amélia
Rey Colaço com o projecto “Another Rose”.

TELMA DUNKEL
BELA

Tem 29 anos e é do Porto. Bailarina profissional, formada pela Northern Ballet
School (Manchester, UK) e professora diplomada pela ISTD (Imperial Society
of Teachers of Dancing) e formada pela RAD (Royal Academy of Dance). A sua
formação abrange as áreas do Ballet Clássico, da Dança Contemporânea e
Jazz. Na sua carreira profissional fez parte do elenco da Manchester City Ballet
Company, trabalhou como bailarina com Filipe Lá Féria, fez diversos contratos
com os Casinos Solverde do Algarve e do Norte; e ainda Musicais no Gelo.

TOMÁS A. GOMES

REI AUGUSTO E GENERAL DE COPAS
Tem 25 anos, é natural do Porto, e formado pela Academia Contemporânea do
Espectáculo em teatro, na variante de interpretação. Desde 2016 que integra a
“família” AM Live, tendo participado em espetáculos como “Cinderela no gelo”,
com o qual se estreou ou o “Alice e o País das Maravilhas no gelo”. No futuro
espera poder continuar a partilhar o palco gelado com os colegas e amigos que
fez durante estes últimos anos.

VÂNIA BLUBIRD
FADA MADRINHA

30 anos, atriz e cantora.
Formada em Teatro pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, desde
2013, faz sobretudo teatro musical, destacando os que mais a marcaram:
“Draculea - The Experience”, os clássicos Disney “A Bela e o Monstro no Gelo”,
“Alice e o País das Maravilhas no Gelo” e o “Feiticeiro de Oz no Gelo” e o monólogo
One Human Show, entre outros.
Canta desde que se lembra de existir, tendo já participado numa série de
projetos musicais. Apaixonada pelo universo das dobragens, dá voz a uma série
de personagens, desde desenhos animados a cinema: Barbie, Power Puff Girls,
Pokemón, Masha e o Urso, Alvin e os Esquilos, Toy Story, Aladdin, entre muitos
outros.

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, agora, “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 é a casa
de um novo espetáculo 100% digital e interativo – Alice e o País das Maravilhas,
recriado a partir do guião do musical no gelo do mesmo nome.

GOSTASTE DO ESPETÁCULO

A NOVA CINDERELA NO GELO?
ENTÃO VAIS ADORAR VER

A ALICE E O PAÍS DAS MARAVILHAS!

UM ESPETÁCULO MUSICAL QUE É UMA AVENTURA DIVERTIDA E INTERATIVA
EM QUE ÉS TU QUEM DECIDE O FINAL.
DESCOBRE MAIS EM

/ANOVACINDERELANOGELO

WWW.ANOVACINDERELANOGELO.PT

