
OS SUPER-HERÓIS

TAMBÉM USAM SANITA

Teatro Cómico 



SINOPSE

Em vez de andar atrás dos vilões, o super-herói

Ricochete anda desmotivado. Este super-herói sente-

se deprimido e descuida a sua saúde, não

conseguindo cumprir com as suas funções de herói.

O espetáculo sensibiliza o público, através do riso,

para a importância de cuidar da nossa saúde, muitas

vezes em pequenos mas importantes hábitos diários.

Um espetáculo interativo e com um discurso cómico!

Espetáculo cómico / 45 min / 3 aos 7 anos
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 Artur Rosa- ator

Licenciado em Ciências do Consumo, no Instituto Português de Administração de Marketing é em paralelo, ligado ao Teatro como ator desde 1996,

através do Grupo de Teatro Fantástico (Vagos), onde conta com diversas participações na maioria dos trabalhos artísticos do grupo. Em 2008 é

nomeado membro da coordenação do grupo. A fusão entre a sua paixão a o seu percurso académico, levaram a profissão de técnico de eventos na

companhia MUDA-TE, onde encontra o equilíbrio entre marketing e as artes do espetáculo. É também docente de teatro no Ensino Livre da

Associação Jobra.

 Emílio Gomes- encenador

Concluiu a licenciatura em Estudos Teatrais/Interpretação na ESMAE em 2003, com média de 15 valores. Destaque para workshops e/ou produções

com António Pires, Rogério de Carvalho, António Durães, Nuno Cardoso, Julio Castronuovo, Alan Richardson, Paula Simms e Jen Yates. Foi actor

residente do Teatro Oficina, primeiro ente 2003 e 2005, e depois desde 2008 até março de 2015, trabalhando com João Garcia Miguel, Marcos

Barbosa, Jorge Andrade, Alberto Villareal, Cristina Carvalhal, Nuno M. Cardoso, Denis Bernard, Nuno Pino Custódio, João Pedro Vaz, Manuel Tur,

Tiago Correia, João Henriques, entre outros.

Destacam-se os espectáculos: "La vida es sonho", “Círculo de transformação em espelho”, “A sala branca”, “Rei Lear”, “Capital e Cultura”, “O amor é

um franco atirador”, “Gaspar”, “O silenciador”, “Sonho de uma noite de verão”, Macbeth”, “Rua Gagarin”, “Tragédia, uma tragédia”,“Médico à força” “O

atraso de Gogot”. Entre outros projetos como ator, cenografa e figuração para cinema.
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mudate@jobra.pt

926 399 712 

www.mudate.pt

fb.com/ mudate.pt

NECESSIDADES TÉCNICAS 
Micro headset wireless (se o espaço tiver lotação de 200 lugares) 

+ coluna de som 
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