


OS PROFISSIONAIS 
em Comédia S.A 

Para os que se encontram no mercado de trabalho ou para os 
que estão a tentar entrar, saibam que o mesmo muda a todo o 
instante e mesmo para os que estão por lá há anos, é difícil 
compreendê-lo. 
São muitas as exigências, as horas de trabalho e o stress. E 
bem menor o reconhecimento, o salário e a paz interior...  

Respire. Não se preocupe! 
Os profissionais estão aqui para lhe mostrar que é possível 
superar frustrações e principalmente rir de tudo isto, porque 
rir continua a ser o melhor remédio.



OS PROFISSIONAIS 
em Comédia S.A 

São 3 os atores que dão vida a 35 personagens, entre elas 
9 chefes, que representam vários momentos do mercado 
de trabalho. 
Este espetáculo que conquistou mais de 10 capitais 
brasileiras, chega agora a Portugal, com paragem nas 
principais salas de teatro e ainda com apresentações em 
exclusivo em várias empresas de norte a sul do país. 

Rir das aventuras e desventuras do mundo laboral é 
mesmo o melhor remédio! 
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Este espetáculo é dividido em vários sketches, onde o tema principal é o 
mercado corporativo, com as suas profissões e conflitos. 

São três atores que representam as personagens deste quotidiano, de uma 
forma repleta de humor e irreverência. 

A peça cria empatia imediata com o público, mostrando as dificuldades de 
vários aspetos da vida laboral: as dificuldades sentidas numa entrevista, a 
ética corporativa, stress, falhas de comunicação e a relação com os 
colegas de trabalho. 

Algumas histórias podem até parecer demasiado reais, mas são obras de 
ficção. 

Qualquer semelhança será mera coincidência e terá como tempero 
principal, o exagero e o bom humor. Estes são os pilares da comédia. 

O HUMOR CURA!



H 
I 
S 
T 
Ó 
R 
I 
C 
O

O espetáculo surgiu a partir de experiências do mercado corporativo e de 
estudos do comportamento humano do grupo: OS PROFISSIONAIS.  

Desde 2009 os “briefings” recebidos pelas diversas empresas, do setor 
Público e privado, rechearam os roteiros da peça com as virtudes e 
defeitos dos diversos personagens do dia-a-dia.  

A proponente já realizou exibições em mais de 30 empresas no Brasil 
entre os anos de 2014 e 2016 e este espetáculo foi convidado para 
participar do  
CONARH 2014 – maior Congresso de RH da America Latina.  

A ABRH – Associação Brasileira De Recursos Humanos, em setembro /
2014, solicitou uma apresentação fechada para Convidados com debate 
ao final sobre as diversas formas de observação do cotidiano corporativo.
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ABBADHIA VIEIRA
TV 
TV GLOBO / 2018 / participação / Pais de Primeira  
TV GLOBO / 2017/ participação / I Love Paraisopolis 
TV GLOBO / 2012 / participação / Aquele Beijo 
TV GLOBO / 2011 / participação / Morde Assopra  
TV GLOBO / 2009/ participação / A Vida Alheia 
TV GLOBO / 2009 / participação / Viver a Vida 

TEATRO Portugal 
Maio 2018 - Palestra Gargalhadorismo - Empreendedorismo com Humor 
Nov 2017  e Jan   2018  Espetáculo: Jacaré com Antonio Raminhos  
                      Texto e encenação: Claudio Torres Gonzaga 
Maio 2018 - Produção Primeiro Festival Luso Brasileiro de Comédia - Lisboa - RJ e SP 

TEATRO Brasil 
2014/2015  Os profissionais em Comédia SA - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina  
Texto e encenação : Abbadhia Vieira 
Supervisão artistica: Claudio Torres Gonzaga 

2013/2015 - Stand Up ( RJ) 
2007 - OS Improvisáveis ( Espetáculo de Improvisação) 

2009 a 2017 - Espetáculos Empresariais - Empresas Nacionais e Multinacionais 

CINEMA 
2008 - Curta Metragem - Navalha na Carne - Plinio Marcos - Direção Cininha de Paula 
2016 - Longa Metragem - Mindset dos Empreendedores - argumento e direção Abbadhia Vieira 
2017 - Longa Metragem - O Outro Lado do Humor - argumento e direção: Abbadhia Vieira 
2018-  Longa Metragem - View Point of Renata Bueno - argumento e direção: Abbadhia Vieira



MÓNICA VALE DE GATO
TELEVISÃO 
Repórter 5 Para a Meia Noite, RTP (2018 - 2019) 

RÁDIO 
Rúbrica de Comédia “Na Corda Bamba”, RDP África  (2019) 

TEATRO 
“Pinhal 29”, Companhia Quatro Quartos (2015)  
“Mata- Bicho”, Companhia Absurdo (2014) 
“Felizmente há Luar”, Lordes do Caos (2012),  
“Refuga”, Lordes do Caos (2010)  

INTERNET 
Vlogger & Blogger “A Caixa de Areia” (2015 - 2019) 
Facebook  22.500 seguidores 
Instagram 10.000 seguidores



PEDRO MIGUEL RIBEIRO
Estreou-se em TV aos 15 anos no programa “Pátio da Fama” interpretando cenas do filme 
“Good Morning Vietnam”.  

Foi após os seus primeiros 4 anos como apresentador de TV que Pedro se apaixonou pela 
escrita para Teatro. Entre 2000 e 2004 completa obras como “LATA”, “SAX”, “CAUDILLO”, 
“VOU-TE BATER!” e “PEDRAS ROLANTES”.  

A fusão entre a Comédia e a Psicologia Social completa-se em 2003 quando Pedro participa 
pela 1ª vez no programa “Levanta-te e Ri” descobrindo assim a sua capacidade para o “Stand-
Up Comedy”. Atinge a maturidade como comediante com as peças cómicas “Vou-te Bater!”, 
“Vou-te Bater! ...Outra vez!”, “Vou-te Bater, o Regresso!” e “Ao Vivo e a Soro”, e com a Fundação 
do Grupo de Comédia “O Sindicato”.  

Pelo caminho Pedro acabou por dar muito do seu conhecimento, cultura, sangue, suor e 
lágrimas, à causa do 5 Para a Meia Noite, sendo director de conteúdos, guionista, editor de 
conteúdos e até actor ao longo de todo o período do programa desde que chegou à RTP1 em 
2012, até que passou a semanal, já em 2017. 

Acabou por ser também guionista para vários programas da RTP, como as galas "7 Maravilhas 
de Portugal - Aldeias" e "7 Maravilhas à Mesa", as edições de "Natal dos Hospitais" de 2017 e 
2018, e também o Festival da Canção de 2017 (em conjunto com os 60 anos da RTP) e o de 
2018. 

Em consequência de tudo isto, acabou por integrar a equipa de guionistas do Festival da 
EUROVISÃO que se realizou em Portugal em 2018. A partir dessa edição, tornou-se um 
"Euronerd" e quer muito que o festival volte. 

O estilo de Stand up Comedy de Pedro Miguel Ribeiro é uma mistura de Robin Williams, Jim 
Carrey e Principe Carlos. Uma combinação que provoca o riso em qualquer plateia: a energia 
do primeiro, a expressividade do segundo, a vida sexual do terceiro!... 



http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mercado-de-trabalho-corrida-12072547?topico=barra 

http://oglobo.globo.com/economia/emprego/linguagem-corporativa-precisa-ser-adaptada-ao-publico-alertam-especialistas-13619019 

http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-teatral-faz-piada-com-os-exageros-tipicos-do-linguajar-corporativo-13618962 

http://extra.globo.com/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531992.html 

http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531952 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/espetaculo-os-profissionais-estreia-nesta-quarta-com-ator-do-jeitinho-carioca-no-elenco-13276275

PRESS

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mercado-de-trabalho-corrida-12072547?topico=barra
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mercado-de-trabalho-corrida-12072547?topico=barra
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/linguagem-corporativa-precisa-ser-adaptada-ao-publico-alertam-especialistas-13619019
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/linguagem-corporativa-precisa-ser-adaptada-ao-publico-alertam-especialistas-13619019
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-teatral-faz-piada-com-os-exageros-tipicos-do-linguajar-corporativo-13618962
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-teatral-faz-piada-com-os-exageros-tipicos-do-linguajar-corporativo-13618962
http://extra.globo.com/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531992.html
http://extra.globo.com/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531992.html
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531952
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/peca-faz-humor-com-situacoes-do-mundo-corporativo-13531952
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/espetaculo-os-profissionais-estreia-nesta-quarta-com-ator-do-jeitinho-carioca-no-elenco-13276275
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/espetaculo-os-profissionais-estreia-nesta-quarta-com-ator-do-jeitinho-carioca-no-elenco-13276275


PRESS

http://flipagem.ofluminense.com.br/flip.asp?dataed=20140910&iidpublicacao=15# 

http://www.clipnaweb.com.br/prefeitura2/consulta/materia.asp?mat=312311 

http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-ramalho/41424-comedia-os-profissionais-tera-apresentacao-gratuita.html 

http://cgn.uol.com.br/noticia/98380/bia-arantes-e-o-namorado-na-pre-estreia-da-peca-os-profissionais-no-teatro-das-artes 

https://www.youtube.com/watch?v=NMoaYeK3NsA 

https://www.youtube.com/watch?v=2n-JJHGqjsM&feature=youtu.be 

http://www.rionoteatro.com.br/os-profissionais 

http://flipagem.ofluminense.com.br/flip.asp?dataed=20140910&iidpublicacao=15
http://flipagem.ofluminense.com.br/flip.asp?dataed=20140910&iidpublicacao=15
http://www.clipnaweb.com.br/prefeitura2/consulta/materia.asp?mat=312311
http://www.clipnaweb.com.br/prefeitura2/consulta/materia.asp?mat=312311
http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-ramalho/41424-comedia-os-profissionais-tera-apresentacao-gratuita.html
http://www.annaramalho.com.br/news/blogs/anna-ramalho/41424-comedia-os-profissionais-tera-apresentacao-gratuita.html
http://cgn.uol.com.br/noticia/98380/bia-arantes-e-o-namorado-na-pre-estreia-da-peca-os-profissionais-no-teatro-das-artes
http://cgn.uol.com.br/noticia/98380/bia-arantes-e-o-namorado-na-pre-estreia-da-peca-os-profissionais-no-teatro-das-artes
https://www.youtube.com/watch?v=NMoaYeK3NsA
https://www.youtube.com/watch?v=NMoaYeK3NsA
https://www.youtube.com/watch?v=2n-JJHGqjsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2n-JJHGqjsM&feature=youtu.be
http://www.rionoteatro.com.br/os-profissionais
http://www.rionoteatro.com.br/os-profissionais


OBRIGADO.


