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Como mexer num ninho de vespas e 
sobreviver sem ser picado - ou sem 
sequer ter de lidar com as vespas? É 
neste território que Bruno Bravo e 
Gonçalo Amorim, da companhia Pri-
meiros Sintomas, se encontram em 
“Maria Mata-os”, a revista à portu-
guesa que está desde terça-feira e até 
dia 20 no Teatro Municipal Maria 
Matos, Lisboa. Neste século XXI em 
que “tudo o que é sólido se desman-
cha no ar”, pegar num género de 
teatro que passou da glória à deca-
dência, do conceito ao preconceito, 
é ousadia, para não dizer uma afron-
ta. Tipo mexer num ninho de vespas 
e fugir dali a sete pés, para ver o que 
acontece a seguir? Sim e não. Em ter-
ra de vespas, tudo é dialéctico, per-
cebemos em conversa com os ence-
nadores num dos camarins do Maria 
Matos, cinco dias antes da estreia. A 
única verdade absoluta, e não dia-
léctica, é que estes jovens encenado-
res não quiseram reproduzir uma 
revista à moda antiga. Mas chamam 
a “Maria Mata-os” uma revista por-
que acreditam que isto pode ser tudo 
o que se quiser. E é possível fazer re-
vista, nos dias de hoje, sem falar no 
Parque Mayer? Nem por isso.

“Quando começamos a pensar em 
fazer uma revista, há dois anos”, vão-
nos contando Gonçalo Amorim e Bru-
no Bravo, “foi mais pela ideia de pas-
sar o ano em revista, como costuma-
vam fazer as grandes revistas no 
passado”. Depois perceberam que os 
jornais já fazem isso. E a televisão 
também: “O programa da manhã da 

Fátima Lopes tem muito a estrutura 
de revista. Tem humor, tem atracção 
musical e tem um momento sério, em 
que se chora um bocado”, observa 
Gonçalo Amorim. Mesmo assim, este 
“Maria Mata-os” tem crítica social e 
política de cariz cómico, característi-
cas que definem o teatro de revista. 
E não é necessariamente uma revista 
de 2009, porque há acontecimentos 
de 2008 aqui misturados, como a gre-
ve de camionistas que deixou as pra-
teleiras dos supermercados portugue-
ses praticamente vazias. Os temas, 
explicam, são os do “senso comum”: 
“À volta do sexo, da xenofobia, do fu-
tebol, e com alguma superficialida-
de”, diz Bruno Bravo. Miguel Castro 
Caldas, o autor do texto, “tentou um 
refrescamento dos conteúdos sem 
rejeitar a tradição, brincando com o 
senso comum, nunca falhando o 
tom”, completa.

Broadway à portuguesa
A ideia de trazer à tona o Parque 
Mayer veio depois, porque os jovens 
criadores chegaram à conclusão de 
que não fazia sentido não falar da-
quele que foi o centro da revista à 
portuguesa; durante 80 anos, o Par-
que Mayer foi um fenómeno na Eu-
ropa, uma “Broadway à portuguesa”. 
“Não tivemos nenhuma intenção de 
reabilitar o Parque Mayer, apesar de 
ele lá estar”, sublinham - e de facto 
está com uma veemência inquestio-
nável, como constatámos na fala do 
Compère: “O Santana ia reabilitar a 
revista/ O Parque Mayer/Nós estamos 

aqui no Parque Maria Matos porque 
o Santana perdeu as eleições”. Ou 
ainda: “E então agora temos o Costa/ 
Não o do castelo, mas o do PS/Lá vem 
o António Costa que a gente vota-lhe/ 
que ele também montou uma barra-
quinha no Parque Mayer/ Montam 
todos”.

Tal como o político, daqui também 
não saem ilesos o turista, a vedeta, a 
identidade do português e até o pró-
prio teatro. É esta descontinuidade 
narrativa que permite falar sobre tudo 
na mesma peça que interessou aos 
jovens criadores da Primeiros Sinto-
mas, companhia que em 2011 com-
pleta dez anos. Fazer uma revista, 
dizem Gonçalo Amorim e Bruno Bra-
vo, tem o bom sabor do teatro popu-
lar, dessa comunicação “muito direc-
ta com o espectador”.

A revista em revista
O teatro de revista surgiu em Paris, 
no final do século XVIII, descenden-
do da tradição do “vaudeville”, mas 
foi em meados do século XX que al-
cançou popularidade na Europa. É 
sobretudo um género de gosto po-
pular, conhecido por crítica social 
ácida, sátira política e números mu-
sicais com uma certa dose de sensu-
alidade e comédia. Durante o Estado 
Novo, em Portugal, foi um especta-
cular sucesso de audiências, porque 
se falava ali, em cima do palco, do 
que não se podia falar cá fora. Mas 
nos dias de hoje, em que é permitido 
falar de tudo em qualquer lugar, o 
género está quase no esquecimento. 

De momento, só praticamente o Te-
atro Maria Vitória, no Parque Mayer, 
o mantém vivo. 

Por causa do tabu que se criou em 
torno deste género, a grande pergun-
ta é se “Maria Mata-os” é mesmo uma 
revista. “Todos os jornalistas que nos 
entrevistaram perguntaram-nos se 
isto é uma revista”, conta Gonçalo 
Amorim. A resposta: “Sabemos que 
o teatro de revista é um género. Por-
que não fazer? Ainda por cima é um 
tabu, é onde nos sentimos bem. Esta-
mos a abrir uma fenda, a nós agita-
nos”. O Ípsilon fez-lhes a pergunta ao 
contrário: o que há aqui que não é 

uma revista? Num primeiro momen-
to, não souberam responder. Após 
alguns minutos, esboçaram algumas 
respostas. Primeiro, esta revista não 
é feita com actores de revista. Segun-
do: “Já não somos do tempo em que 
a revista era um substantivo. A revis-
ta [agora] é um adjectivo: isto é revis-
teiro. Não conhecemos a revista subs-
tantivo, por isso não sabemos exac-
tamente o que é e o que não é revista 
neste espectáculo”, diz Gonçalo. Mas 
para todos os efeitos, concluem, “Ma-
ria Mata-os” é uma revista. “Passamos 
em revista o nosso próprio trabalho 
como actores. Falamos de direitos do 
autor. É a revista dos Primeiros Sin-
tomas”. E tem muitos sintomas dessa 
geração que veio a seguir à revista: 
uma geração de jovens criadores mar-
cada pela tradição do teatro indepen-
dente do pós-25 de Abril e que 
se habituou a olhar para a 
frente. Mesmo quando, 
como agora, parece 
estar a fazer exacta-
mente o contrário.

Ver agenda de tea-
tro na pág. 41

O teatro de revista é tabu, e portanto em vez de não lhe tocarem os Primeiros Sintomas fazem-se 
a ele. É “Maria Mata-os”, em cena até dia 20 no Teatro Municipal Maria Matos. Cláudia Silva
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“Sabemos que o 
teatro de revista é um 
género. Porque não 
fazer? Ainda por cima 
é um tabu, é onde
nos sentimos bem. 
Estamos a abrir 
uma fenda, a nós 
agita-nos”
Gonçalo Amorim
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Fazer revista 
tem o bom 
sabor da 
comunicação 
“muito 
directa” com o 
espectador

Revista à portuguesa, 
porque não?


