ZÉ PEDRO COBRA
O apresentador da 7ª edição do “O Humor Acontece” é advogado, orador,
humorista e contador de histórias. Zé Pedro acredita que "Rir é a melhor
maneira de levar a vida a sério".
Entusiasta da partilha de ideias sobre a vida e de boas gargalhadas, se realiza
com a criação de espetáculos de stand-up comedy, com a invenção de
histórias; e de contá-las para crianças no hospital Santa Maria. Colabora com
diversas instituições e projetos de solidariedade e participa como orador em eventos, encontros de empresas,
espetáculos e palestras.

JORGE PICOTO
Actor, comediante e autor desde 2001, participando em várias produções de
televisão, peças de teatro e cinema. Como autor teve peças de comédia em
cena onde também fez parte do elenco, e neste momento é autor e actor no
canal de Youtube 'Trutas D'Avalon'. No stand up, venceu o Famous Grouse
Humor Fest em 2014, segundo classificado no Grant's True Tales e foi cabeça
de cartaz no NOS Alive em 2015, para além de vários espetáculos pelo país.

ABBADHIA VIEIRA
Actriz, autora, empreendedora, palestrante, diretora, mestranda em Cinema
pela Lusofóna em Lisboa e muito mais. Está à frente do Festival Luso Brasileiro
de Comédia em Lisboa, Rio e São Paulo, além de atuar intensamente em
produções para a televisão, teatro e cinema.
Hoje tem como uma das suas principais atividades a melhoria de performance
em comunicação de pessoas e organizações através do Gargalhadorismo Empreendedorismo com Humor.

TIAGO ALMEIDA
As suas resoluções para o ano de 2019 eram beber menos e entrar para o yoga.
Em finais de janeiro começou a fazer stand up comedy e em abril dá por si a
escrever uma biografia na terceira pessoa para atuar no São Jorge.
Conta já com poucas atuações espalhadas pelo país, motivo pelo qual não
percebe porque está neste espetáculo.

