
 

Marcas da indústria do entretenimento em 

peso na Comic Con Portugal 2022 

 

O Canal Hollywood regressa com o emblemático “Canal Hollywood in Concert” para se 

fazer ouvir com as melhores bandas sonoras.  

 

Lisboa, novembro 2022: A 8ª edição da Comic Con Portugal está a um mês de arrancar e já 

são muitas as marcas que confirmaram a presença com experiências e ativações de marca 

inesquecíveis. Ao longo das várias edições, a indústria do entretenimento ligada ao Cinema & 

Televisão tem sido presença assídua no maior festival de cultura pop com marcas que nos 

distribuem os melhores filmes e séries da atualidade. Em 2021, a indústria do cinema teve um 

aumento significativo de 40%, face ao ano anterior, no que diz respeito a receita e audiência. 

Em 2022, este mercado voltou a entrar em velocidade cruzeiro depois de 2 anos atípicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com uma experiência ligada ao cinema e à música, a Comic Con Portugal contará com a 

presença do Canal Hollywood, que tem o seu retorno ao evento assinalado com mais um 

concerto “Canal Hollywood in Concert” proporcionado pelo próprio canal e pela LFO (Lisbon 

Film Orchestra). Como tem sido habitual, o concerto aquece o palco do auditório principal do 

evento no sábado (dia 10) e promete recriar um ambiente emblemático de universos como: 

“Star Wars”, “Harry Potter”, “Spider-Man”, “Gladiador” e muito mais.  

 

Canais como Axn, Amc, Syfy, Cinemundo, RTP, Panda e Biggs marcarão a sua presença 

com ativações de marca e conteúdos imperdíveis onde levarão ao público experiências 

imersivas dos seus maiores filmes e séries. Na vertente de streaming, para já existe 

confirmação da HBO Max com um dos títulos mais falados dos últimos tempos. Por sua vez, a 

FILMTWIST, marca a sua estreia na Comic Con Portugal com duas sessões de “cinema” onde 

fará o visionamento de dois filmes na categoria do terror, fantasia, ficção científica e culto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além da indústria do Cinema & Televisão, os visitantes do evento poderão encontrar 

outras entidades, bastante conhecidas do público, como a MBWAY, como cashless partner do 

evento; A FNAC, que terá uma loja FNAC exclusiva Comic Com Portugal com todos os 

produtos que os fãs procuram. A EPOPCULTURE News presenteia os mais curiosos com um 

live stage onde os visitantes poderão ver de perto os vários talentos do evento e participar nas 

mais divertidas dinâmicas.  

 



A RTP, JC DECAUX, SAPO, RFM e Global Media Group (Diário de Notícias, Jornal de 

Notícias e Dinheiro Vivo) como Media Partners 

 

A Comic Con Portugal 2022 realiza-se de 8 a 11 de dezembro, no Parque das Nações – Lisboa 

e muitas mais novidades vão ser desvendadas nos próximos dias. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 perspetiva 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. 

 

 


