
 

 

 

 

 

    
   
 

  

Nicolau Breyner foi ator, produtor, realizador e uma das figuras mais populares da ficção nacional que impulsionou e 
promoveu de forma decisiva a carreira de centenas de atores, dos mais jovens aos consagrados.  
Contando com uma equipa técnica de excelência e espaços adequados às diversas necessidades formativas, a NB 
Academia propõe-se difundir e aprofundar o legado do seu fundador, através da implementação de planos 
pedagógicos e curriculares que adotam as mais recentes tendências e as melhores práticas no ensino do espetáculo 
e do audiovisual.  Certificada oficialmente pela DGERT, a NBA é uma escola formação profissional para atores 
vocacionada para cinema, televisão e conteúdos multimédia em geral, 
   

Representar é comunicar e partilhar para e com os outros.  
O ensino da técnica com rigor, a par da ética, da entreajuda e altruísmo na profissão do ator, bem como da 
consciência da responsabilidade social perante a comunidade, são valores fundamentais para NB Academia, 
inspirados nos exemplos do seu fundador.  
 

   
Curso com 3 sessões por semana, entre as 17h00 e as 19h00, no total de 175 horas. O calendário do curso inicia-se 
em Novembro e termina em Junho (com pausas no carnaval e páscoa). 
 

SEGUNDA QUARTA SEXTA 
REPRESENTAÇÃO VOZ, DICÇÃO 

OU 
EXPRESSÃO CORPORAL & MOVIMENTO 

REPRESENTAÇÃO 

 
Condições de admissão 
Matricula: 60€ 
Mensalidades: 100€ /mês 
 

 

    
Todo o plano do Curso, respetivas disciplinas e estruturação técnico-Pedagógica, estão orientados para a adoção de 
técnicas de formação eminentemente práticas, recorrendo a metodologias ativas e integradas, onde a teoria surge 
como uma decorrência da prática e não como matéria paralela independente.  
 

Nesse “percurso”, as diferentes disciplinas, são ministradas de forma integrada pelos vários professores. Nesse 
sentido, existirá um “fio condutor”, iniciado e centrado nas aulas de Representação, mas a desenvolver também nas 
aulas de Corpo e Voz, cuja base consistirá em guiões e textos teatrais, adaptáveis ao grupo de alunos efetivamente 
presente.  
 

O curso pretende dar a conhecer, por um lado, o mundo da representação e, por outro, ajudar a desenvolver 
capacidades de desempenho individuais e em grupo, através do prosseguimento dos seguintes objetivos:  
 

• Desenvolver o espírito e o impulso criativos, a imaginação e os seus mecanismos;  
• Fazer crescer a habilidade de pensar e o sentimento de autoconfiança;  
• Desenvolver o espírito de cooperação e a sociabilização;  
• Desenvolver o hábito e as possibilidades de expressão e comunicação;  
• Experimentar técnicas de representação e de improvisação verbais e não-verbais;  
• Contactar e interagir de forma natural com o mundo multimédia e audiovisual  
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REPRESENTAÇÃO 

• Através dos variados recursos da expressão dramática, potenciar as capacidades inatas e contribuir para um 
desenvolvimento pessoal sustentado 

• Explorar a articulação de cada participante com o grupo que o rodeia, através da “arte” e da criação 
•  “Fazer surgir” o individuo ativo e participante, que emerge para a descoberta de si próprio e do mundo que 

o rodeia, com uma enorme e salutar alegria de pertença, de generosidade e de entrega 
• Saber gerir as emoções próprias e do grupo, gerar e explorar a “ empatia” e desenvolver a “sensibilidade” 
• Estimular e realizar o “ser criativo”, através da disponibilidade e da liberdade “conquistadas” ao longo do 

curso 
• Adquirir técnicas de base que permitam desenvolver a criatividade, a expressão e a segurança, no dia a dia, 

no palco, ou frente a uma câmara 

 
VOZ, DICÇÃO 

• Reconhecer a importância da voz como instrumento fundamental na interpretação do ator.  
• Reconhecer a importância da escuta e análise da sua produção vocálica e do outro.  
• Adquirir ferramentas de base que facilitem a libertação de tensões, a concentração, a imaginação, a 

desinibição, e a interação com o grupo 
• Iniciar-se nas técnicas de relaxamento vocal, respiração e dicção  
• As especificidades vocais dos alunos; levantamento das características a corrigir, a manter e desenvolver  

 
 

EXPRESSÃO CORPORAL & MOVIMENTO 

• Libertar de hábitos e inibições adquiridos no quotidiano e compreender o corpo como instrumento 
fundamental para o ator, tanto na experimentação e descoberta das suas possibilidades, quanto como 
suporte para a imaginação.  

• “Trabalhar” a postura, o rendimento, a desenvoltura, a confiança, o desempenho, a capacidade de 
improvisação, a flexibilidade, o equilíbrio e a concentração.  

• “Reconhecer” o seu corpo e treina-lo para se poder transformar segundo as caraterísticas das personagens  
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ANTÓNIO SILVA E SOUSA 
António Silva e Sousa é gestor de formação 
e docente da NB Academia de Atores, 
desde 2014. Licenciado como Ator e como 
Encenador pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema, trabalhou como ator e como 
assistente de produção, com importantes 
encenadores e atores portugueses, em 
salas como o Teatro Nacional, a Fundação 
Gulbenkian e o Teatro Experimental de 
Cascais. Produziu, escreveu e encenou 
espetáculos independentes, em diversos 
espaços de Lisboa. 

KATIA LEONARDO 
Katia Leonardo nasceu e viveu a infância 
em Luanda. Desde cedo mostrou interesse 
pela música, dança, poesia e teatro. 
Descendente de Fadistas e Músicos, 
licenciou-se em Canto Jazz, estudou 
Teatro, Pintura, Composição, Técnicas de 
Arte Terapia e Improvisação nos EUA e 
Canadá, investigando métodos de 
desenvolvimento pessoal, artístico e 
criativo. Tendo colaborado em diversas 
sinergias artísticas internacionais enquanto 
cantora, compositora, letrista, professora 
de voz, atriz e arte terapeuta. 

FILIPE CRAWFORD 
Nasceu em 1957 em Lisboa. Completou o 
Curso de Formação de Encenadores da 
ESTC do Conservatório Nacional em 1982. 
Estagiou na Escola do Théâtre National de 
Strasbourg e no Conservatório de Paris. 
Completou o Mestrado de Estudos Teatrais 
da Sorbonne Nouvelle em 1987. Fundou a 
Companhia Meia Preta em Portugal em 
1989 e a FC Produções Teatrais em 1995. 
Especializou-se na Técnica da Máscara, 
tendo criado a Escola da Máscara em 1997. 
Dirigiu o Teatro Casa da Comédia entre 
2000 e 2012 e criou o Festival 
Internacional de Máscaras e Comediantes, 
cuja última edição foi em 2013. Divide a 
sua atividade entre a representação para 
teatro, cinema e televisão, a encenação e o 
ensino de Teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sugestão de corpo docente, que poderá ser alterado consoante disponibilidade. 
 
 
   
 
NB ACADEMIA 
Palácio Pancas Palha 
Travessa do Recolhimento Lázaro Leitão nº1 (à rua de Sta Apolónia) 
1100-468 Lisboa 
 
Telf. 21 843 80 20/1 
Email.  geral@nbacademia.pt 
 www.nbacademia.pt 
 
Autocarros: 210, 706, 759, 794 (terminal cç. Cruz da Pedra) 
Metro: Linha azul, estação Sta. Apolónia 
Comboio: Linha da Azambuja, terminal de Sta. Apolónia 
Pode ainda chegar até nós de carro. Existe um parque de estacionamento sem parquímetro junto às nossas instalações.  

https://goo.gl/maps/WSnt8k2om3G2
mailto:geral@nbacademia.pt
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