
 

Comic Con Portugal apresenta cartaz oficial 

repleto de Heróis ilustrado por Miguelanxo 

Prado  

 

Lisboa, novembro 2022: A Comic Con Portugal revelou esta terça-feira (dia 15 de novembro) 

o cartaz oficial do evento. Ilustrado pelo artista espanhol Miguelanxo Prado, que já é presença 

assídua no leque de convidados de Banda Desenhada nas várias edições do evento, o cartaz  

é nada mais nada menos do que uma ode à mensagem WE CAN BE HEROES.  

 

O artista é o autor de obras 

como O Pacto da Letargia, 

Traço de Giz, Amani, Ardalén, 

Presas Fáceis, entre outras. 

Para além de uma arte 

incomparável, Prado conquistou 

também prémios como o 

Grande Prémio de Barcelona. O 

convidado estará na Comic Con 

Portugal 2022 de 9 a 11 de 

dezembro, para reencontrar 

todos os seus fãs.  

 

O Cartaz da edição de 2022 da 

Comic Con Portugal, pretende 



representar que 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. 

Mais novidades Comic Con Portugal 2022… 

 

 

Para além da área Cinema & Televisão, as novidades também chegaram na Banda Desenhada 

com a confirmação da presença de Josep Homs para os quatro dias de evento. Ilustrador de 

obras como “Blade”, “Res Sonja” e “Shi”, já trabalhou com a Marvel Comics.  

 

Na área de Literatura, os artistas recentemente confirmados são João Todos e Xiran Jay 

Zhao. João Tordo, autor de dezassete livros divididos entre romance e policial. Vencedor do 

Prémio Literário José Saramago em 2009 com o romance “As três Vidas”, conquistou 

recentemente em 2021 o Prémio Fernando Namora com a obra “Felicidade”. 

 O autor vai estar presente no evento dia 10 de dezembro (sábado). Xiran Jay Zhao, estará 

presente no evento pela Editora Saída de Emergência no fim-de-semana (dia 10 e 11). Com 

foco na ficção científica e fantasia, é nº1 do New York Times e também Youtuber com milhares 

de subscritores. “Viúva de Ferro” é a obra mais recente de Xiran e no evento conta em partilhar 

muitos dos detalhes sobre a inspiração que deu fruto a esta história.  

 

Na zona de experiência e ativação de marca contamos com a presença da Randstad que 

promete desvendar junto do público qual é o #EveryDayHero de cada um. A MBWAY é 



também uma novidade que, para além da sua ativação de marca, estará presente no evento 

como cashless partner para facilitar todos os pagamentos ao longo dos quatro dias.   

 

Água Monchique é parceiro da Comic Con Portugal como “Água Oficial” 

Com o lema "Por um Futuro Alcalino" a Água Monchique é a sponsor da Comic Con 

Portugal 2022 como "Água Oficial" do evento. A marca vai celebrar com todos os visitantes o 

bem-estar físico e mental e em como todos podemos ser heróis no nosso dia-a-dia criando 

experiências e momentos inesquecíveis. Distinguida em 2022 pelo International Taste 

Institute e pelo Monde Selection de la Qualité, a Água Monchique tem vindo a fazer um 

percurso notável ao nível do desenvolvimento e oferta de soluções inovadoras e sustentáveis! 

 

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. 

 

 


