
 

Sean Mahuire, ator da série “Once Upon a 

Time”, confirmado na Comic Con Portugal 

nos dias 8 e 9 de dezembro.  

 

A par do lançamento do novo website da Comic Con Portugal e para integrar o leque de 

talentos da área de Cinema & Televisão, a Comic Con Portugal acaba de confirmar a presença 

de Sean Maguire. Protagonista na série "Once Upon A Time" , onde interpretou a personagem 

Robin Hood, o actor inglês estará presente na Comic Con Portugal nos dias 8 e 9 de 

dezembro, que se realiza no Parque das Nações - Lisboa. 

 

 

 



Além do papel em "Once Upon A Time", Sean Maguire leva uma carreira com mais de 30 anos, 

tendo iniciado a sua carreia como "Tegs" Ratcliffe na série infantil "Grange Hill" em 1988. 

Participou em séries como "Eastenders", "Meet the Spartans", "Off-Centre, Eve", "The Class e 

Krod Mandoon", "The Magicians", entre muitas outras. Sendo ainda professor na conceituada 

The Players Conservatory. Sean, viu a sua carreira a dar um grande salto junto do público com 

a personagem "Robin Hood" na série "Once Upon a Time". 

 

Para além da área Cinema & Televisão, o evento conta já com várias experiências em áreas 

como Literatura com a presença de nomes como Paula Hawkins, Camilla Grebe, Joe 

Abercrombie, M.G. Ferrey onde irão estar próximos dos seus fãs para conversas descontraídas 

e sessões de autógrafos. Na área de Banda Desenhada, os artistas Mike Deodato Jr, Paco 

Roca, António Jorge Gonçalves irão presentear todos os fãs com o seu talento e arte, falando 

das suas carreiras, obras e projetos para o futuro. Na área Cosplay, todos os cosplayers terão 

a oportunidade de se inscreverem em dois concursos com prémios incríveis. Estão confirmados 

também alguns workshops dados por cosplayers, dos mais variados temas do Cosplay com 

foco em técnicas e dicas.  

 

Nas próximas semanas, são ainda muitas as novidades que estão para ser divulgadas em 

áreas como Cinema & Televisão, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Música, Gaming, 

Esports, Content Creators, Kids, Anime & Manga e muito mais.  

 

    Os bilhetes estão disponíveis no site oficial da Comic Con Portugal com modalidade de 

Bilhete Diário, Bilhete Weekend e Passe Geral. Para além dos bilhetes, os Packs FNAC, 

edição limitada, estão também disponíveis em Lojas Fnac ou fnac.pt com muitas vantagens 

para os fãs. 

 

A COMIC CON PORTUGAL promove a indústria da Cultura Pop e aproxima os fãs e comunidade 

deste universo. Usamos referências e valores para nos sentirmos ligados às personagens e 



 

narrativas, criando experiências e memórias únicas que melhoram a nossa perspectiva de vermos o 

mundo e a nós próprios. Uma vez por ano, materializamos a Cultura Pop num festival de quatro dias. 

 

 

WE CAN BE HEROES! 

Carismáticos, ágeis, fortes, unidos, apaixonados e com muita sabedoria, todos nós somos Heróis à 

nossa maneira. 

Na verdade, o que faz de nós heróis não são as forças sobrenaturais, mas sim os pequenos gestos 

e atitudes, que ajudam a melhorar o dia a dia de todos nós e dos que nos rodeiam. 

Na 8ª edição da Comic Con Portugal todos poderão ser Heróis de 8 a 11 de dezembro no Parque 

das Nações – Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


