
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 do Feiticeiro de Oz.

Originalmente escrito em 1900 por L. 
Frank Baum, The Wonderful Wizard of 
Oz foi mais tarde adaptado ao cinema 
no filme de 1939 que marcou gerações 
- The Wizard of Oz. A história original 
perpetua os valores da amizade e do 
que nos é familiar, assim como o poder 
interior de cada um. Pegámos nos 
valores originais como ponto de partida 
para a redescoberta de uma nova 
história que procura também explorar, 
e normalizar, o tema da saúde mental e 
do amor próprio.
 

E FOI ISSO QUE 
FIZEMOS.



Uma jovem menina aterra em Oz de 
forma muito pouco convencional e 
embarca numa aventura emocionante 
e cheia de surpresas para conseguir 
chegar à presença do misterioso 
Feiticeiro. Um glamoroso musical 
sobre o gelo, onde não faltará um 
espantalho desmiolado, um leão com 
falta de confiança, um homem de lata 
altamente romântico e duas bruxas 
que, apesar de uma ser boa e outra má, 
têm mais em comum do que à partida 
se possa imaginar.

Nesta epopeia hilariante sobre amizade, 
iremos descobrir a importância do amor 
próprio, pois a magia que procuramos 
está em cada um de nós.

O “Feiticeiro de Oz no Gelo” é um 
espectáculo para toda a família, que 
irá encher o Natal de magia, sonhos 
e música contagiante. Venham daí, e 
sigam connosco, pela incrível estrada de 
tijolos amarelos.

#nocaminhodeoz



O FEITICEIRO DE OZ NO GELO

FICHA TÉCNICA
Direção Artística | João A. Guimarães
Composição e Orquestração | Artur Guimarães
Texto e Letras | Mafalda Santos
Encenação | João A. Guimarães
Coreografia | Joana Quelhas
Desenho de Luz | Pedro Cabral
Produção Musical e Desenho de Som | Rodolfo Cardoso
Cenografia | AM Live
Figurinos | Pedro Morim
Direção Musical | Artur Guimarães
Caracterização | Sérgio Antunes
Professor de Patinagem | Filipe Galego
Feiticeiro de Oz | Miguel Cristovinho e Nuno Martins
Glinda | Rita RedShoes e Inês Ramos
Zelda | Sofia Santos Silva e Inês Pérola
Dorothy | Filipa Saavedra e Carolina Alegria
Zé Palha | Ricardo Ferreira e Márcio
Cajó | Luís Duarte Moreira e Emanuel Oliveira
João Latão | João A. Guimarães e Tiago Garrinhas
Ensemble | André Lourenço, Carolina Fortuna, Clara Capucho, Craveiro, 
Filipe Galego, Henrique Mendes, Razóri, Tomás Algo
Direção Técnica | João Neves
Direção de Arte | Pedro Morim
Direção de Cena | Dinora Cabral
Operador de Som | José Carlos Polónia, Rui Matos e Miguel Moreno
Operador de Luz | Filipe da Silva
Técnico de Palco | Pedro Morim
Técnico de Audiovisual | David Quinteiro
Rigging | Filipe Silva e António Quaresma
Manutenção Arena | Pedro Morim, José Carlos Polónia e Gonçalo Tavares
Coordenador construção de Cenografia | Carlos Neves
Construção de Cenografia | André Freitas, André Santos, Joana Ferreira, Marco 
Amaral e Rita Cruz



O FEITICEIRO DE OZ NO GELO

FICHA TÉCNICA
Conteúdo de Vídeo e VFX | Pedro Rodrigues
Ilusionismo | Gustavo Sereno
Confeção de Figurinos | Letícia dos Santos, Hugo Bonjour, Marlene Rodriguez e 
Carla Cardoso
Manutenção de Figurinos | Pedro Morim 
Bilheteiras | Beatriz Correia, Dirceu Paixão, Luana Nascimento, Jacqueline 
Rocha, Natasha Ferrão
Frente de Casa | Lisiany Mayão
Assistentes de Sala | Bruna Laise, David Falcão, Diogo Santos, Gonçalo Tavares, 
Inês Sarmento, Marta Oliveira, Tatiana Regufe
Merchandising | Constança Leite
Bar | Diogo Nogueira, Leonardo Lima, Rita Santos
Marketing | Bárbara Igreja, Inês Lopes, Rita Rocha FL
Assessoria | Catherine Duarte
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, Lia Tenreiro
AM Experience Group | Pedro Martins, Cristiana Ferreira, Daniel Sousa, Emanuel 
Silva, João Alves, João Amaral, João Braga Ferreira, Márcia Alves, Nuno 
Bessa, Vanessa Pereira
Direção de Projeto | Bruno Galvão, Nuno Barbot

O FEITICEIRO DE OZ 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
MAFALDA SANTOS
TEXTO E LETRAS

Nasceu em Lisboa em 1982.

Licenciada em Teatro/Encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema, desde 
2005, concluiu também outros cursos e formações relacionados com o teatro, 
tais como o curso de interpretação da Escola Profissional de Teatro de Cascais.

Estreia-se em 2000, como actriz, no Teatro Nacional D. Maria II, e desde então 
tem trabalhado em inúmeros projetos, tanto como atriz como encenadora.

Em televisão participou em “Morangos com Açúcar”, “Laços de Sangue”, “Conta-
me Como Foi”, “Floribella”, “Maternidade”, “1986”, etc.

Em 2009 começa a escrever para teatro destacando-se os espectáculos “À Espera 
de Gorete” no Teatro da Trindade “Simão e o Livro Mágico” no Teatro Villaret, 
“Alice no País das Maravilhas, no Gelo” “Feiticeiro de Oz no Gelo”, entre outros. 
Guionista de televisão inicia o seu percurso no programa “5 para a meia Noite” 
com apresentação de Nuno Markl.

É autora dos livros “Conta-me, Escuridão” e “Do Outro Lado” editados pela Penguin 
Random House.

A par de tudo isto, dá aulas de teatro há 10 anos no Teatro Esfera, e faz dobragem 
de voz para de filmes e séries de animação, bem como locução de filmes e 
publicidade.
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ELENCO



MIGUEL CRISTOVINHO
FEITICEIRO DE OZ

Miguel Cristovinho faz parte juntamente com Kasha e Miguel Coimbra do núcleo 
central dos D.A.M.A, banda oriunda de Lisboa que se destaca pelas suas canções 
contagiantes, empatia com o público e energia das actuações ao vivo.

RITA REDSHOES
GLINDA

Rita Redshoes iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de 
escola e passou por inúmeros projectos musicais como autora e intérprete, onde 
tocou muitos instrumentos. Com cinco discos editados, “Golden Era” (2008), 
“Lights & Darks” (2010), “Life is a Second of Love” (2014), “Her” (2016) e “Lado Bom 
(2021), Rita Redshoes estreou-se a solo em 2008 nos Atomic Bees e, enquanto 
autora e intérprete tem somado colaborações com David Fonseca, The Legendary 
Tigerman, Noiserv, GNR ou Fernando Tordo. Tem ainda colaborado em inúmeras 
bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, tendo, inclusivamente, discos 
editados nesta área.



ANDRÉ LOURENÇO
OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Licenciado em Teatro pela ESMAE, frequentou em ERASMUS no último ano do 
curso o Conservatório Real de Bruxelas em Teatro Musical, tendo sido convidado 
pela escola para frequentar a pós-graduação, no seguinte ano. Frequentou o 
Curso de Teatro Musical da Academia de Música de Vilar do Paraíso de 2006 a 
2009 e participou em diversos Workshops de Teatro Musical. 
Em dobragens, deu voz a várias personagens, em diversas séries nomeadamente 
Pokémon; Degrassi: Next Gen; Rebel Cheerleader Squad; entre outros. 
Integrou o elenco de vários musicais e operetas, entre os quais: o espectáculo de 
abertura da Casa da Criatividade em S. João da Madeira, o musical “O Despertar 
da Primavera” (2013), na personagem “Georg”, dirigido por Fernando Pinho, o 
espectáculo “Super-Super” e “Navegar” de Óscar Branco, o musical “Jesus Cristo 
Superstar” no Centro Cultural de Carregal do Sal, como Jesus, com encenação de 
António Leal (2014), o musical “Eu Amo-te, Mas Tens de Mudar!”, encenado por 
Patrícia Franco (2015), o musical “Quase Normal” no Auditório do Casino Estoril e 
Teatro Trindade com encenação de Henrique Feist (2017/2018), o musical “Peter 
Pan No Gelo” com encenação de Joana Quelhas (2019) e o musical “Into the 
Woods” com encenação de António Leal.
Dirigiu o Estúdio de Teatro Musical da Primeiro Acto - Escola de Musicais e Artes 
de Palco, em Lisboa no qual encenou o musical “13” no Teatro Ibérico (2016), “A 
Pequena Loja dos Horrores” no Teatro Armando Cortez (2017), e “Footloose” no 
Centro Cultural Malaposta (2018).
Faz parte do corpo docente da “Stagedoor - Escola de Teatro Musical” onde tem 
vindo a dirigir alguns musicais, mais recentemente o musical “A Família Addams”.

CAROLINA ALEGRIA
DOROTHY, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Carolina Alegria, atriz. 
Nascida no Porto, no dia 27 de outubro de 2004. Esteve desde sempre conectada 
com a Arte. 
É formada em interpretação pela Academia Contemporânea do Espetáculo, 
anos 2019-2022, onde esteve como intérprete em espetáculos entre os quais: 
“Rapsódia Vicentina” dirigido por António Capelo, “Overdrama” dirigido por António 
Júlio e, recentemente, a sua prova de aptidão profissional, “Elêusis”, dirigida por 
Pedro Galiza. 
Concluiu também o curso de 3 anos de teatro musical na Academia de Música Vilar 
do Paraíso, estando em contacto com profissionais como João Artur Guimarães, 
Nuno Martins, Ivo Bastos, Alexandra Moura, entre outros, tendo a oportunidade 
de participar nos musicais “Revolução em Saltos” em 2021, e “Incrível e Loira”, o 
seu espetáculo final, em julho de 2022.
Além disto, na AMVP frequentou o curso integrado de dança, coro infantil, e o 
teatro musical Júnior, dirigido pela atriz e cantora Vânia Blubird, onde participou 
nos espetáculos: “Annie”, “Música no coração”, e “Grease”. 
Profissionalmente, trabalha com dobragem há cerca de 5 anos, dando voz a 
vários projetos, nos estúdios SOMNORTE, nomeadamente “Karma’s world”, “Cruel 
Summer” ou “L.O.L. Surprise! - O Filme”. 
Ingressa agora o elenco do espetáculo “O Feiticeiro de Oz no Gelo”, como Dorothy, 
com a AM Live.



CAROLINA FORTUNA
AÔNA-ONA-DÊ, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Carolina Fortuna 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”, 
“Nunsense” e “The Addams Family”. Profissionalmente, fez parte dos musicais “O 
Peter Pan no Gelo”, “Bombordo” e “A Nova Cinderela no Gelo”. Atualmente com 
20 anos, trabalha também em dobragens de desenhos animados (“Pokémon”, 
“Jellystone”, “Curious George” e “Lego Monkie Kid”)

CLARA CAPUCHO
AÔNA-ONA-DÊ, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Clara Capucho ingressou no curso de Teatro Musical da Academia de Música de 
Vilar do Paraíso em 2013 depois de ter completado o ensino articulado de Dança 
da mesma escola. Em 2017, após ter participado no espetáculo “Pinóquio, um 
Musical para sonhar” da Plateia d’Emoções, desempenhando o papel de Gata e 
ensemble, prosseguiu os estudos em Musical Theatre no Institute of the Arts 
Barcelona onde se graduou com Honors em 2020. Nos últimos dois anos tem 
trabalhado como atriz, cantora e bailarina em vários projetos tais como “A 
Fábrica do Nicolau” onde interpretou a personagem Natália e “O Reino do Gelo” 
com o papel de Constança Snow (ambos produzidos pela Elenco Produções). 
Tem também coreografado projetos e eventos com empresas como a Hymnus 
e Elenco Produções. 



CRAVEIRO
OZIANO, CORO DE ESPANTALHOS E SER LATA

Licenciando em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. Atleta de alto rendimento de patinagem 
artistica, vice-campeão do Mundo júnior 2019, bicampeão da Europa Júnior 2018 
e 2019, top 5 mundial sénior 2021 e atualmente número 1 do ranking mundial de 
patinagem livre.

EMANUEL OLIVEIRA
CAJÓ, OZIANO, PORTEIRO E CORO DE ESPANTALHOS

Nascido em 1991, Emanuel Oliveira teve contacto com a música desde muito cedo, 
integrando vários grupos corais e colaborando com tunas musicais, como cantor 
e músico. Iniciou os seus estudos musicais na vertente de piano na Academia de 
Música de São Félix da Marinha.
A sua paixão pelas dobragens foi o seu maior impulso para ingressar na vida 
artística, concluindo, em 2017, o Curso de Teatro Musical na Academia de Música 
de Vilar do Paraíso, certificado pela Arts Educational School of London. Desde 
então, fez parte do elenco de vários espetáculos de Teatro Musical, entre eles, 
“O Reino do Gelo”, “O Feiticeiro de Oz”, “Cinderela”, “Geração GLEE”, “Via Crucis”, 
“Pinóquio”, “Capuchinho Vermelho” e o “Génio da Lâmpada”.
É cantor nos coros GoGospel e Génesis, da Hymnus, e em eventos organizados 
pelo Café Concerto.
Do seu currículo profissional constam também trabalhos de locução e dobragem.

FILIPA SAAVEDRA
DOROTHY

Filipa Saavedra. 1999. Vila Nova de Gaia.

Em 2007 desperta para as artes iniciando estudos em música, teatro e dança na 
Academia de Música de Vilar do Paraíso. Passando pelas mãos de Pedro Ludgero 
(com quem realizou a sua primeira curta-metragem), conclui o 5º grau de música/
piano. Os estudos de dança clássica prolongaram-se durante 3 anos da sua vida, 
mas o teatro foi uma constante.  Com desejo de aprender mais sobre as artes 
do espetáculo, em 2013, ainda  na AMVP, inicia o Curso Livre de Teatro Musical, 
certificado pela Arts Educational School of London.

No ano de 2017, conclui os estudos em interpretação na ACE-Escola de Artes, 
destacando-se com o prémio de melhor aluna do seu ano e estreia-se como Alice 
no espetáculo Alice e o País das Maravilhas no Gelo. 

Tentando ampliar a sua bagagem, em 2018 , em França, integra o elenco de 
Valjean pela COMPAGNIE DU THÉÂTRE D ÁRT.  Voltando para o Porto integra o 
elenco d´Os Lusíadas com o Teatro do Bolhão, O Feiticeiro de Oz no Gelo com a AM 
Live, Titus Andronicus com encenação de Paulo Calatré e participa na Bienal de 
Lyon no espetáculo de Ana Isabel, Marengo. 
Em 2022 conclui a licenciatura em Interpretação na Esmae.
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR

HENRIQUE MENDES
AÔNA-ONA-DÊ, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Natural do distrito de Coimbra, descobriu desde muito cedo a magia das artes e 
vive a vida a explorar tudo o que o permita criar.
Em pequeno, participava em noites de talentos caseiros, com coreografias, 
pequenas peças de teatro e chegou até a montar um espetáculo de ilusionismo.
Começou por ser ginasta de competição, mas a paixão pela dança foi crescendo e 
levou-o a procurar também formação em ballet, contemporâneo e jazz.
Estudou Teatro Musical em Londres, com o intuito de aperfeiçoar as três vertentes 
que o apaixonam: o canto, a dança e a representação. Durante a sua formação, 
interpretou o papel de “Lucas”, numa versão do musical “Bare: A Pop Opera”, e 
teve um solo acrobático em “Pippin”.
Foi também através deste curso que teve a oportunidade de participar na 
abertura dos Brit Awards em 2019, como bailarino, na atuação de Hugh Jackman.
Em 2022, foi finalista do concurso Temos Artista, inserido no programa “Praça 
da Alegria”, da RTP.
Além da interpretação, escreve e compõe canções originais, que tem vindo a 
lançar enquanto artista independente.

FILIPE GALEGO
OZIANO, CORO DE ESPANTALHOS E SER LATA

É um talentoso patinador artístico, com 27 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”, “O Feiticeiro de Oz no Gelo” e “A Nova Cinderela no Gelo”.

INÊS PÉROLA
ZELDA, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Inês Pérola iniciou os seus estudos musicais em violino e em 2011 ingressa o 
Conservatório de Música do Porto, dando inicio ao seu percurso artístico. A par 
da sua formação em instrumento, fez parte de um grupo de teatro musical 
amador, onde surgiu o interesse pelo teatro musical. Em 2015 entra na Academia 
Contemporânea do Espetáculo - ACE Escola de Artes, onde completa os 3 anos 
do curso e em 2018, formada em interpretação, decide focar a sua formação 
em teatro musical. Depois de 1 ano de formações em Portugal e no estrangeiro 
(Nova Iorque e Londres), estreia-se profissionalmente em 2019, onde fez parte 
do elenco de “A Bela e o Monstro - O Musical” e de “A Menina do Mar”. Desde então 
tem vindo a dar continuidade à sua formação estando a frequentar o curso de 
Teatro Musical da AMVP. 



JOÃO A. GUIMARÃES
JOÃO LATÃO

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.

INÊS RAMOS
GLINDA

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.
TÍTULO MAIOR
LUÍS DUARTE MOREIRA
CAJÓ

Luís Duarte Moreira, 26 anos de Viana do Castelo. 
Frequentou a Escola Profissional de música de Viana do Castelo em violino. 
Em 2014 ingressou no curso de interpretação na ACE-Escola de Artes tendo 
trabalhado com vários profissionais como António Capelo, António Júlio, João 
Paulo Costa, Maria do Céu Ribeiro, Joana Providência e Victor Hugo Pontes.
Desde 2017 tem trabalhado com vários encenadores como Beatriz Frutuoso, José 
Leitão, Joana Mont’Alverne, Pedro Fiúza, 
Rogério de Carvalho e Rui Horta. 
Participou no Circo de Natal 2021 do Coliseu Porto Ageas como vocalista numa 
banda Sci-Fi dirigida  por Suse Ribeiro com música original de Rui Lima e Sérgio 
Martins. 

MÁRCIO
ZÉ PALHA, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

A paixão pelas Artes veio cedo, mas foi no ensino secundário que teve a sua 
primeira aula de Interpretação, em 2006. O grupo de Teatro da sua escola, 
um projeto extracurricular, organizou em 2 anos duas peças originais. Nesses 
espetáculos interpretou várias personagens com diferentes personalidades/
propósitos.

Entrou para a Faculdade em 2008, e ingressou na Tuna de Ciências do Porto, onde 
aprendeu a interessar-se mais pela sua voz.
Em 2012 começou a ter aulas de Canto e em 2014 entrou no curso de Teatro 
Musical da escola Vocare, que frequentou até 2017. Fez vários espetáculos, 
destacando-se, em 2017, uma adaptação do Musical de Lloyd Webber “The 
Woman in White”, nos papeis de Count Fosco e Signal Men.

Ainda em 2017 ingressou noutro curso de TM, dirigido por Martin Callaghan, que 
culminou em Maio de 2018 com a apresentação de “Geração Glee – O Musical”.
Enquanto frequentava o curso, estreou-se profissionalmente num pocket-show de 
Natal “Reino de Gelo”, da Elenco Produções, no papel de Olaf. A mesma Produtora 
convida-o a fazer parte do elenco de muitos outros pocket-shows, passando a ser 
um ator frequentemente requisitado.
Em 2019, fez parte do elenco da versão portuguesa de “O Fantasma da Opera”, 
com nomes como Sofia Escobar, Lara Martins, FF, entre outros, onde interpretou 
Buquet.
Em 2020 participou no The Voice Portugal, onde conseguiu chegar aos Tira-
Teimas. No entanto, não conseguiu disputar essa fase. Teve que abandonar o 
programa por ter Covid-19. Em 2021 voltou e fez todas as fases novamente, 
tendo chegado às Galas.

Em 2021 terminou mais um curso de TM, na Academia de Música de Vilar do 
Paraíso, com a direção de João A. Guimarães, onde protagonizou Adams Family, 
Little Shop of Horrors e Kinky Boots, nas personagens Gomez, Audey II e Charly 
Price respetivamente.

É membro de uma Companhia “Coro de Atores”, é cantor no grupo Go Gospel, é 
vocalista de A’corda, uma banda de Rock/Funk/Blues, tem um projeto de Covers 
de Rock acústico e não pretende parar por aqui



NUNO MARTINS
FEITICEIRO DE OZ

Nuno Martins 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”, “O Peter Pan no Gelo” e “A Nova Cinderela 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. 

RICARDO FERREIRA
ZÉ PALHA

Nascido em 1991, Ricardo Ferreira 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: “ 
A Cinderela no Gelo”; “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 descantando: Disney 
In Concert e o concurso televisivo ALL TOGETHER NOW.

RAZÓRI
AÔNA-ONA-DÊ, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Nascido no Brasil, Pedro Razóri começou a sua carreira artística em 2017 no 
espetáculo “Pinóquio - Um Musical para Sonhar” produzido pela “Plateia de 
Emoções”, desempenhando funções de contra-regra e ensemble. Em 2019 
integrou o musical “Peter Pan no Gelo” da AMLive, onde interpretou os papéis de 
Suna e Isco. 

Com o objetivo de aprofundar a sua formação, ingressou em 2020 no Curso de 
Teatro Musical da Academia de Música de Vilar do Paraíso, no qual é atualmente 
finalista, tendo já participado em espetáculos como “Revolução em Saltos” e 
“Incrível e Loira” nos papéis de Carlos Pires e Prof. Coutinho (respetivamente). 
Nestes dois últimos anos teve ainda a oportunidade de trabalhar em eventos com 
a Hymnus e integrar o ensemble do espetáculo “Panda e os Caricas - O Musical 
Na Ilha”.
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1. Desenha e pinta o que a leitura das palavras te sugere.
TÍTULO MAIOR
SOFIA SANTOS SILVA
ZELDA

Actualmente, desenvolve criações da sua autoria. 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. Desde 2012 que tem 
trabalhado profissionalmente com Mónica Calle, Sara Barros Leitão, 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”, e em 2019, foi um dos espectáculos escolhidos a integrar o ciclo recém-
nascidos do Teatro Nacional Dona Maria II. 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 
2021, colaborou como intérprete no espectáculo “Carta” de Mónica Calle, estreado 
no Teatro Nacional Dona Maria II, com digressão internacional em Valência e 
Antuérpia. 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, iniciativa do Teatro Nacional Dona Maria II, CCVF, O Espaço do Tempo e 
Teatro Viriato, com o projecto “Another Rose”.

TIAGO GARRINHAS
JOÃO LATÃO, OZIANO E CORO DE ESPANTALHOS

Ator, Cantor, Músico e Luthier.
Natural de Avis, no Alentejo. Formação de ator na escola profissional de teatro de 
Cascais, formação de piano no Conservatório Regional de Musica de Portalegre.
Luthier na GGuitars. 
Semi-Finalista The Voice Portugal 2014.
Ator em vários projetos de Teatro, Teatro Musical, Televisão e Cinema.

TOMÁS ALGO
AÔNA-ONA-DÊ, OZIANO, PORTEIRO E CORO DE ESPANTALHOS

Tem 26 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 “A Cinderela no Gelo”, 
com o qual se estreou, e na sua reposição “A Nova Cinderela no Gelo” e em “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.



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.



WWW.OFEITICEIRODEOZNOGELO.PT

/OFEITICEIRODEOZNOGELO

Diverte-te no Caminho de Oz

Descobre novas aventuras e outros segredos de Oz com a Dorothy e os seus 
amigos no mundo digital... DO CAMINHO DE OZ!

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’O Feiticeiro de Oz no Gelo agradece o teu sorriso 
e deseja-te umas festas felizes repletas de magia. 

Esperamos ver-nos em breve...


