
Beatriz Monteiro

nome artístico : Beatriz Monteiro

data de nascimento: 23 de Fevereiro de 1999

Agenciada exclusiva

Televisão

– 2011, Beatriz (elenco fixo), «Pai à Força» - 3ª série, SP Televisão, RTP (em pré-
produção);

– 2010, participação especial, «Família Panda», CBV, Canal Panda;
– 2010, Mafalda (elenco adicional), «Maternidade», SP Televisão, RTP;
– 2010, participação especial, «Meu Amor», Plural, TVI;

– 2008, Beatriz (elenco fixo), «Pai à Força» - 1ª e 2ª série, SP Televisão, RTP;

– 2007/8, Lua (elenco fixo), «Chiquititas», TDN, SIC: Neste projecto a Beatriz 
também participou nos videoclips:

• «Chiquititas», «24 Horas»

• «Coração com Buraquinhos»

• «Era uma Vez»;

– 2006, Vitória (elenco adicional), «Floribella», TGSA, SIC
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Beatriz Monteiro

Cinema - longas-metragens

– 2010, participação especial na longa-metragem «Moi Bernardette, J’ai Vu!», 
de Jean Sagouls, Massane Productions;

– 2010, participação especial na longa-metragem «Filme do Desassossego», 
de João Botelho;

– Em Novembro de 2008 participou na longa-metragem «O Dez», sendo a 
protagonista - Sofia - do capítulo «A Fonte dos Desejos», com realização de 
Hanna Reisch, para a produtora Stopline;

– Em Outubro de 2007 foi convidada por Leonel Vieira para fazer parte do 
conjunto de actores da sua longa-metragem «A Arte de Roubar», produzida 
pela Stopline, na qual Beatriz interpretou em inglês Laurita;

– Em Maio de 2007 participou na longa-metragem «O Julgamento» de Leonel 
Vieira, produzida pela Stopline, na qual interpreta a personagem de Joana 
com 7 anos de idade (personagem adulta representada por Alexandra 
Lencastre).

Cinema - curtas-metragens

– Em Fevereiro de 2009 participou numa curta-metragem de Astrid Menzel, 
para a Escola de Cinema de Hamburgo, na Alemanha 2009,.

Teatro

– filha, «Rei Édipo», encenação de Jorge Silva Melo, Artistas Unidos, Teatro 
Nacional Dona Maria II, 2010;

– filha, «Seis personagens à procura de autor», encenação de Jorge Silva 
Melo, Artistas Unidos, Teatro Municipal São Luiz, 2009;

– Em Maio de 2009 estreou-se em teatro profissional no espectáculo Gota 
d'Água como Isabelinha (filha dos protagonistas Joana e Jasão), no Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa;

– Desde 2006 que faz parte do Grupo de Teatro Infantil Animarte. 



Beatriz Monteiro

Música 

– formação em piano;

– faz parte do coro VIVACE, sendo solista para algumas canções;

– Vocalista de uma banda.

Voz

– Desde Junho de 2009 dobragem de séries televisivas para o Disney Chanell, 
bem como filmes de animação;

– Abril de 2009 locução de um filme da produtora Stopline para a Câmara 
Municipal de Sintra e o programa «Ciência Viva»;

– Fevereiro de 2009 narração da história «O Rei vai Nú» para a colecção de 
livros «Histórias de Encantar», editada por «1.2.3. Aprender é Divertido - Pingo 
Doce»;

– Em Agosto de 2007 cantou «Coração com Buraquinhos» com Marta 
Fernandes no CD das Chiquititas «24 Horas» (que só na primeira semana de 
vendas atingiu a dupla platina). Para o mesmo CD também cantou no 
tema «Tudo, tudo, tudo»;

– Desde 2006 que dá a voz a vários anúncios de rádio e TV. 

Formação Artística

– Em Dezembro de 2008, frequência do workshop «Representação para 
Cinema e Televisão» com Sofia Espírito Santo, no qual obteve a classificação 
máxima de "Excelente“.


