
 

Mike Grell, criador de “Green Arrow” e “Jon 

Sable”, na Comic Con Portugal 2022.  

 

Lisboa, novembro 2022: As novidades do maior festival de cultura pop do país não param de 

chegar, e hoje, é anunciado mais uma delas. Para completar o grupo de artistas de Banda 

Desenhada do evento, Mike Grell é a mais recente confirmação. O artista estará presente nos 

4 dias do evento (de 8 a 11 de dezembro) levando aos verdadeiros fãs de livros de banda 

desenhada de personagens como Green Lantern, Green Arrow e Jon Sable as histórias mais 

fascinantes da sua carreira.  

Vencedor do Eisner Award, Grell entrou no mundo da Banda Desenhada nos anos 70. Depois 

de trabalhar com várias histórias de super-heróis da DC Comics como Green Arrow e Green 

Lantern, criou a sua personagem Jon Sable que foi um autêntico sucesso. 



 

O evento contará também com outras caras bem conhecidas na área da Banda Desenhada 

como: Wes Craig, co-criador de “Deadly Class” (obra esta que já foi adaptada para formato 

série de televisão), “The Gravediggers Union” e “Kaya”; Gene Ha, o artista que dará vida à 

próxima história “Wonder Woman: The Amazons Vol.2”, “Top 10” e “MAE”.  Na área da 

Literatura, o português Rafael Loureiro marcará presença para nos falar do seu livro 

“Memórias de Um Vampiro” e “Ascensão de Arcana”.  

 

Na área Cosplay, todos os cosplayers terão a oportunidade de se inscreverem em dois 

concursos com prémios incríveis entre eles uma viagem à Comic-Con San Diego e uma viagem 

ao Mónaco ao evento de cosplay Magic International Cosplay Masters, representando Portugal 

na competição. Está confirmada também uma exposição fazendo juz aos artistas da 

comunidade cosplay onde iremos expor os melhores fatos criados por cosplayers.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


