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CONFERÊNCIA MUNDIAL DE MAGIA 

ACONTECE EM PORTUGAL PELA SEGUNDA VEZ 
DIAS 7, 8 E 9 DE JULHO 

 

A Essential Magic Conference aconteceu pela primeira vez em 2010. Aconteceu em directo de Portugal para quarenta e 
quatro países espalhados pelos 5 continentes. Foi um evento sem precedentes aplaudido e elogiado à escala global. A 
partir de suas casas, por todo o mundo, os participantes formaram parte de uma verdadeira cadeia de união que ficou 
marcada pela trilogia “Learn, Share, Collaborate”. 

No Estúdio33, em Ansião, no centro de Portugal, trinta e três dos melhores e mais consagrados mágicos à escala global, 
fez-se história e, ao longo de três longos dias, partilhou-se conhecimento, experiência e criatividade. 

Constituiu uma realização absolutamente pioneira, tendo sido classificada como “Épica” por todos quantos nela 
participaram. Este ano, a Essential Magic Conference voltará a acontecer, uma vez mais, a partir de Portugal. Em directo 
do Estúdio33, alguns dos melhores mágicos que a arte alguma vez conheceu vão partilhar a sua sabedoria, experiência, 
criatividade e, acima de tudo, a sua paixão pela arte de criar ilusões. 

Nos dias 7, 8 e 9 de Julho, nomes como David Copperfield, Paul Daniels, Lu Chen, Marco Tempest, David Berglas, 
Richard Wiseman e René Lavand, entre outros, trinta e três no total, vão dar vida à segunda edição da Essential Magic 
Conference. 

Mais informação em: 

EMC explicado em 60 segundos         http://www.essentialmagicconference.com/videos/21 

Resumo da primeira edição em 2010        http://www.essentialmagicconference.com/videos/71 

Os 33 eleitos para a segunda edição em 2011       http://www.essentialmagicconference.com/videos/88 

Os participantes da segunda edição da Essential Magic Conference são: 

AKIRA FUJII (JAPAN) AVA DO (USA) APOLLO ROBBINS (USA) BRUNO COPIN (FRANCE) CHRIS POWER (UK) 
CHRISTIAN ENGBLOM (FINLAND) DAN BUCK (USA) DAVE BUCK (USA) DANI DAORTIZ (SPAIN) DAVID BERGLAS 
(UK) DAVID BRITLAND (UK) DAVID KAYE (USA) ERIC MEAD (USA) GAETAN BLOOM (FRANCE) JJ (UNITED 
KINGDOM) JONATHAN BAYME (USA) JORDAN GOMEZ (FRANCE) LENNART GREEN (SWEDEN) LU CHEN (CHINA) 
LUIS DE MATOS (PORTUGAL) MARCO TEMPEST (USA) MARVIN BERGLAS (UK) MAX MAVEN (USA) MIKE 
CAVENEY (USA) PAUL DANIELS (UK) PETER LAMONT (UK) PETER WARDELL (UK) RENÉ LAVAND (ARGENTINA) 
RICHARD WISEMAN (UK) RUDY COBY (USA) STAN ALLEN (USA) TOPAS (GERMANY) WILLIAM KALUSH (USA) e, 
ainda, em directo de Las Vegas, DAVID COPPERFIELD (USA). 

A Essential Magic Conference nasce da iniciativa do mágico Luis de Matos, contando com várias parcerias onde se 
destaca a SAPO.PT e SAPOfibra, e reúne participante de todo o mundo num evento único e inesquecível. 
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Para mais informações ou obtenção de acreditações, 
para acompanhar presencialmente ou via web, por favor contactar: 

Fátima Oliveira | Direcção de Produção | fatimaoliveira@luisdematos.pt 


