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SOBRE

Rui Santos nasceu em 1977 viveu na cidade 
do Barreiro durante a maior parte da sua 
infância, onde começou a atividade de 
animador com apenas 18 anos. Um dos 
seus mais recentes trabalhos foi “O Clube”, 
onde participou na terceira temporada da 
série.

Recentemente, Rui Santos tem apostado 
na sua presença digital, onde partilha com 
os seus seguidores a sua rotina e as suas 
paixões: a sua família, os seus cozinhados, 
os seus melhores amigos de quatro patas 
(Christian e Gianni) e as suas aventuras 
dentro e fora dos grandes ecrãs.



O amor pela representação começou 
muito cedo na vida de Rui Santos, e 
nunca parou de crescer. Durante a 
sua juventude, participou em diversos 
espetáculos e performances culturais e de 
entretenimento. Em 1998 iniciou o curso 
de artes dramáticas do Chapitô, que durou 
3 anos. Depois, começou por participar em 
inúmeros anúncios publicitários televisivos 
até surgir um casting para um projeto onde 
procuravam um ator que tivesse experiência 
no âmbito circense. 

Desde a sua estreia em televisão, na novela 
“Anjo Selvagem”, Rui fez parte de vários 
elencos principais, destacando-se pelo 
grande público com a série infanta-juvenil 
“Inspetor Max”, onde interpretou Sérgio 
Calado, inspetor da Polícia Judiciária. PROJETOS



PROJETOS

Continuando o seu percurso, participou 
em várias peças de teatro como “A 
Desobediência”, com a encenação do 
conhecido ator e encenador Rui Mendes 
no Teatro da Trindade. Nesse mesmo teatro 
participou no musical “O Dia das Mentiras”, 
de Fernando Gomes. Na televisão fez parte 
do elenco de novelas como “Saber Amar”, 
“Vingança”, “Mundo ao Contrário”, “Jardins 
Proibidos” e “Água de Mar”. 

Durante este percurso continuou a 
representar em teatro e participou em 
várias curtas-metragens. Nos últimos anos, 
faz parte do grupo TEMA (grupo de teatro 
de Mafra), onde realizou vários trabalhos. 
Mais recentemente, em televisão, participou 
na terceira temporada de “Inspetor Max”, 
nas novelas “A Teia” e “Amar Demais” e 
na terceira temporada de “O Clube”, uma 
das séries portuguesas da plataforma de 
streaming OPTO.
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