
 

 

 

Renato Filipe Cardoso  

Nasceu em Aveiro em 1971 e Cursou Comunicação Social e Línguas e 

Literaturas Modernas no Porto. 

Desde 1989, trabalhou cerca de 12 anos como jornalista em jornais diários, foi 

crítico literário e musical, coordenador de revistas e projetos jornalísticos e 

veio, gradualmente, a dedicar-se à escrita criativa, ao copywrite publicitário e à 

locução comercial, em detrimento do jornalismo. 

Tem sido, desde 1998, voz oficial de diversas instituições e marcas de 

dimensão nacional e internacional, realizando inúmeras campanhas 

publicitárias e institucionais em voz-off para meios audiovisuais, além de 

locutor de vários programas e documentários de televisão. 

Em 2007 fundou a Texto Sentido, empresa de escrita criativa, copywrite e 

edição que detém também a marca Voz-off®, Agência de Locutores, co-

produtora de audiovisuais e entidade de formação na área da Voz, da Locução 

e da Técnica Vocal. 

Apresenta, há mais de 4,5 anos, o programa RádioAtivo, no Porto Canal, único 

programa nacional dedicado exclusivamente à música alternativa, onde 

semanalmente divulga as novas tendências da música independente, sobretudo 

pop, rock, folk, eletrónica e world music. Tem colaborado também noutros 

projetos televisivos de Cultura e Arte. 

Em março de 2013, idealizou, produziu, escreveu e deu voz(es) à série de 

humor As Desventuras de Austerix, produzida para as comemorações dos 25 

anos da TSF. 



No âmbito literário, é poeta galardoado com um prémio e algumas menções 

honrosas; teve várias publicações em jornais, revistas literárias e antologias 

poéticas; venceu um prémio na área do conto fantástico; publicou um livro de 

conto para crianças; e publicou os livros de Poesia Aprendiz de Dourado (2012), 

Cavalo de Troika (2013) – primeiro livro a ser alguma vez apresentado no 

Festival de Paredes de Coura – Máquina-de-lavar-corações (2014), pela editora 

Texto Sentido, e Yuki-onna Blues, pela editora Douda Correria. 

Foi dizedor convidado das Quintas de Leitura do Teatro do Campo Alegre, 

onde também participou com o projeto videográfico Rua da Poesia. Participou 

na rubrica Um Poema por Semana, do programa Câmara Clara do Canal 2, da 

autoria de Paula Moura Pinheiro. Mantém o projeto de performance poética 

Stand-up Poetry com os dizedores Isaque Ferreira e Rui Spranger. 

Semanalmente, ainda, colabora nas noites de Poesia do Pinguim Café, onde 

foi dizedor residente das Quintas Movediças entre 1991 e 1993. 

  


