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UMA ATMOSFERA 
IMAGINATIVA ONDE O 
FANTÁSTICO INTERAGE 
COM A SUBTILEZA E A 
ESPONTANEIDADE 
AFÁVEL.



ESPETÁCULO

06
PERGUNTAS
Todos os dias me perguntam sabes 
fazer aparecer dinheiro? Podes 
ensinar um truque? A magia funciona 
com as raparigas? É com base nessas 
perguntas surge a narrativa de "O 
Quê?!!".

06
HISTÓRIAS
Não há melhor fonte de inspiração do 
que a realidade. São as histórias que 
vivo que dão o mote para a magia 
acontecer, claro que, de tantas vezes 
me pedirem para fazer aparecer 
dinheiro, algum dia ele teria que dar o 
ar de sua graça. Será que acreditam?

60
MINUTOS  DE 
ESPETÁCULO
Para viver todas as histórias através 
desta narrativa que introduz e dá 
sentido a todos os truques que faço, 
onde vemos, ouvimos e sentimos o 
que os momentos especiais envolvem 
o espetáculo.



SINOPSE
Já ouviu dizer que nada é impossível? 
Não acredita? Então memorize estas 
duas palavras: O Quê. Diz-me a 
experiência que serão úteis ao longo 
deste espectáculo, onde as hipóteses 
mais inusitadas se tornam reais, e 
fazem duvidar que todos os sentidos 
estão a funcionar. Este é um mundo 
mágico que não vive apenas de 
truques, em “O Quê!??” a vida 
transporta-se para a narrativa, e é ela 
que dá sentido a tudo que acontece 
em cena. “Podes me ensinar esse 
truque?”, “Qual é a chave do 
Euromilhões?”, “Sabes fazer aparecer 
dinheiro?” A pergunta feita até à 
exaustão finalmente dá frutos, neste 
caso, terá mesmo que ver para crer. 

04 O quê?!!- Proposta de espetáculo 2017



05 O quê?!!- Proposta de espetáculo 2017

CORPORATE.

TAP 
Pombal



06 CONTACTO| (+351) 963 581 056             EMAIL| OZEMAGICO@GMAIL.COM

A ARTE DA 
ILUSÃO COM 
LINGUAGEM 

TEATRAL.


