
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   
   
 
 
Se gostas do mundo da representação, esta é melhor forma para te iniciares! 
 

• Improvisação, voz e canto, movimento e dança  
• Representação diante da câmara  
• Realização de minifilmes, em que os participantes são os protagonistas  

 
 
Os Workshops e Cursos que a NB ACADEMIA organiza ao longo do ano, para todos os públicos e idades e como programas 
ocupacionais aos fins de semana e nas férias escolares, dão a conhecer, por um lado, o mundo da representação e, por outro, 
ajudam 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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Workshop de 35 horas distribuídos por 5 módulos, durante uma semana, entre as 10h00 e as 18h00 (com almoço incluído) 

MÓDULOS 
 
REPRESENTAÇÃO 
VOZ, DICÇÃO & CANTO 
EXPRESSÃO CORPORAL, MOVIMENTO E DANÇA 
PREPARAÇÃO PARA CASTING 
TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA 
 



 
 

GUILHERME FILIPE 
Com formação em Filologia Germânica, 
pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, trabalhou como professor 
de inglês e alemão no ensino secundário. 
Em Outubro de 1980, ingressou 
no Conservatório Nacional, 
actualmente Escola Superior de Teatro e 
Cinema, onde se licenciou como actor e 
encenador, em 1984. Desde 2000, vem 
desenvolvendo actividade docente na área 
do ensino artístico, assim como em 
investigação na área de documentação 
teatral. Como actor e encenador 
profissional passou por diversos palcos 
com inúmeras peças de renome. É Actor 
regular na televisão e cinema. 

ANTÓNIO SILVA E SOUSA 
António Silva e Sousa é 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. 

MARTHA GARCIA 
Natural da Colômbia, iniciou a carreira em 
dança em 2006. Licenciada pela Escola 
Superior de Dança de Lisboa. Participou 
como interprete e formadora na 
Companhia ABC.PI de Almada, no projeto 
da CiM – Companhía Integrada 
Multidiciplinar. Já trabalhou em vários 
projetos artísticos tais como “O Morcego”, 
ópera  produzida pelo Teatro Nacional de 
São Carlos. Co-criadora e Intérprete de 
Involuta, Rio Guanila e Lebh entre outras.  
Docente na área da Expressão Corporal e 
Dança em vários locais de ensino público e 
privado. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Sugestão de corpo docente, que poderá ser alterado consoante disponibilidade. 

 
 
AS NOSSAS INSTALAÇÕES 
 
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
https://goo.gl/maps/WSnt8k2om3G2�
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