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São José Correia

Nasceu em Lisboa, 1974, tendo iniciado 
a sua formação e atividade teatral 

de Almada. Entre as várias peças que 
interpretou na CTA, contam- se O 
Carteiro de Neruda, encenação de 
Joaquim Benite, Esse Tal Alguém, 
encenação de Rogério de Carvalho, 
O Jogador, encenação de Vladislav 

Pazi, Príncipe Constante, encenação de Jorge Listopad, Mãe 
Coragem, encenação de Joaquim Benite e O luto vai bem com 
Electra, encenação de Rogério de Carvalho.

Com o Teatro Aberto integra o elenco do espetáculo, Luz na 
Cidade, encenação de João Lourenço. Agora a Sério, encenação, 
Pedro Mexia. Com a Escola de Mulheres, Dentadas e Marcas de 
Sangue, encenação de Isabel Medina. Entre outras. Worms, de 
Rui Neto e Huis Clos, de Jean-Paul Sartre, ambos encenação 
de Rui Neto. Participa regularmente em telenovelas e séries 
tais como Ninguém Como Tu, Olhos nos Olhos, entre outros. 
Em cinema, foi dirigida por realizadores como José Farinha (O 
Inimigo sem rosto), António Pedro Vasconcelos (Os Imortais), 
João Botelho (A mulher que acreditava ser presidente dos EUA), 
Raul Ruiz (Os mistérios de Lisboa), entre outros. A partir de 
2013, iniciou o seu percurso na realização de curtas metragens 
que serão apresentadas nesta sessão de Conversas.

O Coração Revelador (10’06’’)
Um homem cuida de outro homem. Um é jovem 
e o outro é velho. O jovem é louco, o velho é a 
vítima. Quando o mal vive dentro de ti o mundo 
inteiro não te deixa dormir.

Uma noite na Praia (08’43’’)
Ela, na casa dos quarenta, um pouco mais. Ele, um 
pouco mais. Do que são capazes as pessoas para 
continuar a vida. Para agarrar os momentos raros, 
cada vez mais raros. Uma festa. Fim de festa. Uma 
oportunidade. Uma praia. Eles aceitam o jogo. 

história. Uma história de sobrevivência.

João Salomão (12’)
Nos bastidores do espetáculo “O Preço”, de Arthur 
Miller, com encenação de João Lourenço, no Teatro 
Aberto, captei estas imagens do meu colega João 
Perry, com um Iphone 4.


