
 
 
 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

RAUL DE OROFINO ESTREIA ESPETÁCULO “HUMOR, TEATRO, AMOR” 

 
• Ator e autor regressa ao palco este mês, em Lisboa, quando está a comemorar 

30 anos de Teatro ao Domicílio 

 
Raul de Orofino estreia no dia 18 de março, quarta-feira, às 21h30, o seu mais recente 
espetáculo Humor, Teatro, Amor, de sua autoria e interpretação, no Bar A Barraca – 
Teatro Cinearte, no Largo de Santos, em Lisboa. 

O espetáculo Humor, Teatro, Amor é composto por quatro histórias que abordam as 
relações afetivas e familiares com muito humor e emoção. Na raiz das histórias está 
invariavelmente a forma como as pessoas lidam com as mudanças inesperadas que 
acontecem nas suas vidas. E todas as histórias levam os espetadores a pensar como 
podem reforçar a sua autoestima e a viverem com mais qualidade as suas relações 
com as pessoas com quem se relacionam no dia-a-dia. 

Raul de Orofino é o autor, ator e encenador do espetáculo. Raul interpreta as quatro 
personagens, e o seu corpo e a sua voz transformam-se a cada nova pessoa que ele 
interpreta. A mudança das personagens é feita diante do público, o que confere uma 
especial magia – o público presencia ao vivo estas transformações. 

Raul é precursor do projeto “Teatro ao Domicílio”, que criou em 1990, no Brasil, onde 
apresentou espetáculo teatrais dentro das casas onde as pessoas moravam em todo o 
país. Quando chegou a Portugal, em 1999, Raul apresentou-se em diversas residências 
particulares e também nas empresas, com um projeto inovador designado “Teatro-
Empresa”.  

Para comemorar os 30 anos do seu projeto, Raul escolheu o Bar A Barraca – Teatro 
Cinearte, por se tratar de um espaço icónico da cidade que permite criar uma 
intimidade com o público. Segundo o artista, ele poderá conversar com as pessoas 
como faz habitualmente quando atua nas residências ou nas empresas.  

Temporada de 4 semanas 

Um dos atrativos desta temporada no Bar A Barraca – Teatro Cinearte, que se prolonga 
até 8 de abril, é que o público poderá apreciar um verdadeiro rodízio de oito 
personagens ao longo das quatro semanas de atuação. Assim, na primeira semana, 
Raul apresentará quatro histórias e na semana seguinte surgirão quatro novas 



 
 
 
 
histórias. Na terceira semana serão apresentadas as histórias da primeira semana e na 
última semana voltarão à cena as histórias da segunda semana.  

Este verdadeiro pingue-pongue cénico dará oportunidade ao público de voltar ao 
teatro e assistir a histórias diferentes. Mas sempre recheadas de animação e muita 
emotividade ao longo de mais de uma hora de espetáculo. 

 

Informações 

Espetáculo: HUMOR, TEATRO, AMOR 
Local: Bar A Barraca – Teatro Cinearte,  Largo de Santos, 2, 1200-808 Lisboa 
Apresentações: De 18 de março a 8 de abril, às quartas-feiras, às 21h30 
Preço dos bilhetes: 10 euros 
Reservas e compras de bilhetes em contato@rauldeorofino.com 
 

Perfil de Raul de Orofino  

Raul Orofino é ator, autor, escritor, palestrante e professor de Inteligência Emocional, 
tendo mais de 5.000 apresentações no seu currículo. 
 
Em 1990, criou no Brasil o projeto inovador “Teatro ao Domicílio” e, em 1993, foi 
também precursor do projeto “Teatro em Aviões”, o que mereceu uma menção na 
revista norte-americana Time Magazine pelo facto de ser o primeiro homem no 
planeta a fazer teatro a bordo de um voo comercial. 
 
A partir daí, começou a apresentar os seus espetáculos nas empresas. Sendo autor, no 
final do espetáculo conversava com os colaboradores das empresas sobre as histórias 
a que tinham assistido. Estas conversas tornaram-se uma palestra e, desta forma, Raul 
tornou-se um ator-palestrante. 
 
Em 1999, começa a apresentar-se na Europa, primeiro em Portugal e mais tarde em 
Espanha e Itália, onde apresenta os seus espetáculos nas respetivas línguas nativas. 
Depois veio África, designadamente Angola e Cabo Verde, repartindo hoje o seu tempo 
por apresentações nestes vários mercados. 
 
Durante três anos, Raul ministrou aulas de Inteligência Emocional numa pós-graduação 
em Gestão Hoteleira no Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), atual 
Universidade Europeia. Foi quanto bastou para que, a partir daí, as empresas 
começassem a requisitar estas aulas para os seus trabalhadores. Raul transformou-as 
então num formato Workshop que aplica hoje em dia em Programas de Vendas, de 
Liderança, de Atenção ao Cliente ou, mais genericamente, em ações de formação 
dirigidas a todos os funcionários das empresas.   
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Em 2010, é publicado em Portugal o seu primeiro livro: “Mário, o Teu Humor Está no 
Armário” (Edições Vogais e Cia.), que conta como as pessoas mudaram as suas atitudes 
no trabalho e na vida pessoal depois de terem aprendido a “alimentar-se de humor” 
nos vários países por onde atuou. O seu trabalho está igualmente documentado no 
livro italiano “Teatro d’ Impresa”, de Renata Borgato e Paolo Vergnani (Edição 
FrancoAngeli), que relata a sua história dentro do universo corporativo.  
 
Entre 2014 e 2016, também colaborou no Brasil com a Escola de Negócios Fundação 
Dom Cabral, uma das mais conceituadas escolas de negócios a nível internacional (no 
top 10 mundial do ranking do jornal Financial Times e a número 1 da América Latina), 
onde apresentou os seus espetáculos-palestras em vários estados brasileiros. 
 
Em 2019, participou de um inovador projeto em parceria com o jornal Dinheiro Vivo, 
com o designado Xarope Emocional, uma web-série de 21 episódios de 2 minutos 
cada, que retratam com humor os comportamentos de personagens com 
desequilíbrios emocionais nas empresas. Os episódios foram publicados 
semanalmente no site www.dinheirovivo.pt.  
 
 
Contatos de Raul de Orofino 
TM: +351 96 828 35 60 
E-mail:  contato@rauldeorofino.com 
Site: www.rauldeorofino.com 
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