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aBertura 
compère: andré e. teodósio
Zé Povinho: José raposo
restante elenco
música 
Mãos à Mão de Semear
letra e música: Sérgio Godinho

guerra  
dos mundos
Zé Povinho: José raposo
Mundo antigo: Joana Manuel
Mundo Moderno: Joana Barrios
Soldado 31: andré e. teodósio
restante elenco
música 
Fado das Trincheiras 
do filme “João ratão” (1940), de 
Jorge Brum do canto
letra: Felix Bermudes / João Bastos
Música: antónio Melo
Tourada
letra: ary dos Santos 
Música: Fernando tordo

a vida É BÉlica
república: cláudia Jardim 
Soldado Bem: diogo lopes 
Soldado Burro: João duarte costa 
Soldado desempregado:  
diogo Bento 
Soldado desconhecido:  
andré e. teodósio
música 
Valentim 
letra: teatro Praga  
Música: cancioneiro popular

a guerra entre 
aspas
riso antigo: Joana Manuel
riso Moderno: Joana Barrios
Saul rolnado: José raposo
texto
Ida à Guerra
estreado em Portugal por raul 
Solnado na revista de 1961 Bate o 
Pé
autor: Miguel Gila
adaptação: raul Solnado

FÁtima
nossa Senhora de Fátima:  
Filipa cardoso 
Francisco: diogo Bento 
lúcia: cláudia Jardim 
Jacinta: Joana Barrios 
São Zé: andré e. teodósio
restante elenco
música
Meu Portugal, Meu Amor 
letra: luís Gordo 
Música: Fontes rocha
Fucklore de Fátima
inspirado na Lição de Folclore,  
de eduardo damas, interpretado 
por Hermínia Sílvia
Fandango “Isto Vai ou Marcha” 
cancioneiro popular
Vira da Nossa Senhora d’Agonia 
cancioneiro popular
Malhão de Cinfães
cancioneiro popular
Fado dos Caracóis 
cancioneiro popular
Impossible Birgisson, Wroldsen
Get Lucky Bangalter, Homem- 
-cristo, Williams, rodgers
Formidable Stromae
Wrecking Ball Gottwald, MoZella, 
Moccio, Skarbek, Walter  
and Mcdonald
Harlem Shake Baauer

alegoria da 
trincHeira
capitão Zé: José raposo 
Sócrates: diogo Bento 
Soldados: andré e. teodósio, diogo 
lopes, Joana Barrios, cláudia 
Jardim, João duarte costa, Jenny 
larrue, Vicente trindade, andré 
Garcia e travis Walker
música
Fado do Ganga
da revista de 1916 O Novo Mundo; 
letra: ernesto rodrigues / Felix 
Bermudes / João Bastos
Música: Venceslau Pinto / alves 
coelho
Moment Musicale (c. 1909) 
isadora duncan, dançado por 
Sylvia Gold (c. 1970), para a 
composição do mesmo nome  
de Franz Schubert, op. 94 no. 3

a estrutura cerrada  
do teatro de revista é 
utilizada pelo teatro Praga 
para comemorar duas 
efemérides coincidentes  
e separadas por várias 
décadas: os 40 anos do  
fim da Guerra colonial  
e os 100 anos do início da 
Primeira Guerra Mundial. 
depois da estreia em 2014, 
no teatro nacional d. Maria 
ii, o teatro Praga repõe este 
espectáculo, obrigando-se  
a seguir o princípio de 
actualização permanente 
imposto pelo teatro de 
revista, de modo a estar 
mais próximo dos dias  
em que acontece. 
apresentados nos teatros 
de feira de Paris, em 
princípios do Séc. XViii,  
os primeiros espectáculos 
de revista consistiam numa 
revisão burlesca e caricata 
de acontecimentos e figuras 
que se tinham destacado 
nos doze meses anteriores. 
É este o modelo que se 
acha importado em 
Portugal, a partir dos  
anos 50 do século XiX.  
da regeneração de 1851  
à revolução de 1974,  
é possível seguir a par  
e passo, através de rábulas 
e canções, a trajectória  
de um país.
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portuguese 
apparel
Krise: Joana Barrios 
Miga: Joana Manuel 
Zé Milhões: José raposo 
alemães: cláudia Jardim  
e diogo lopes
Pepa: João duarte costa 
Mitra: diogo Bento  
M’lher: Filipa cardoso 
cátia: andré e. teodósio
Modelos: Jenny larrue, Vicente 
trindade, andré Garcia  
e travis Walker
telão: Barbara says…

sodona revista
revista: cláudia Jardim
andrecas: João duarte costa 
Pitólio: diogo lopes
música
Dueto dos Garotos “Rita  
e Manecas” 
da revista de 1925 Rataplan
letra: alberto Barbosa / Xavier  
de Magalhães
Música: raul Portela

Final
música
Divulgar Se Vai ao Longe
letra e música: Sérgio Godinho

intervalo

aBertura
Fadista: Filipa cardoso
restante elenco
música
Tem o Seu Preço 
letra e música: Sérgio Godinho

zÉ escritor
Zé escritor: diogo Bento 
enfermeira: diogo lopes 
Groupies: andré e. teodósio, 
Joana Barrios, Joana Manuel, 
Jenny larrue, Vicente trindade,  
andré Garcia e travis Walker

o Bigode
cabeleireiro: cláudia Jardim 
Barbeiro: João duarte costa 
Zé: José raposo 
Maria: Filipa cardoso
telão: João Pedro Vale  
e nuno alexandre Ferreira

a tropa e  
o Fandango
Zé Hitler: José raposo
restante elenco
música
Fandango cancioneiro popular

cortinada
cláudia Jardim

trÊs F’s
Fátima: Filipa cardoso
Fado: Joana Manuel
Futebol: Joana Barrios 
música
Fado do 31
da revista de 1913 O 31 
letra: Pereira coelho;  
Música: alves coelho
telão: Pedro lourenço

FilHos da mãe
república: cláudia Jardim
Mãe Bem: diogo lopes 
Mãe Burra: João duarte costa 
Mãe desempregada: diogo Bento 
Mãe desconhecida:  
andré e. teodósio 
Mãe emplastro: José raposo

nÚmero sÉrio
Joana Manuel: Joana Manuel
texto
a partir da intervenção de Joana 
Manuel no dia 23 de fevereiro  
de 2013 no auditório da Faculdade  
de ciências de lisboa, no quadro 
da conferência nacional – Em 
Defesa de um Portugal Soberano  
e Desenvolvido.

linda de suza
linda de Suza: Joana Manuel
tropas: restante elenco
música
Un Portugais
letra: Buggy / carrère 
Música: alstone
telão: Vasco araújo

nacional 
ultramarino
Zezé: Filipa cardoso 
camarada: Joana Barrios 
Meninas africanas: diogo lopes  
e diogo Bento

Falazar
Zé: José raposo
música
Fado Falado
interpretado por João Villaret  
na revista ‘Tá bem ou não ‘tá,  
de 1947; letra e música de aníbal 
nazaré e nelson Barros
Versão: teatro Praga

galo de trÓia
compère: andré e. teodósio

Final: marcHa 
centopeia
música
Marcha Centopeia 
letra e música: Sérgio Godinho
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Por todo o lado surgem sinais de um certo revivalismo do que é nacional.  
O fado regressou em força pela voz de jovens que, apesar de alguma reinvenção, 
não se limitaram e enfiá-lo no supermercado global dos sons exóticos e a vendê-
-lo no pacote da «marca Portugal». Longe disso, até porque o souvenir de plástico 
nunca tem sucesso dentro de casa. O mesmo aconteceu com muitas das imagens 
do passado. Um intelectual de esquerda pode ter andorinhas de loiça nas pare-
des sem que isso pareça estranho a ninguém. As lojas de Catarina Portas torna-
ram chique, até interessante, o regresso das imagens que se associavam (com 
justiça ou preconceito) ao Portugal do Estado Novo. Não faltará muito – não falta 
mesmo nada – para que o galo de Barcelos seja recuperado. Até nos supermerca-
dos voltou a ser de bom tom comprar o que é português. No meio de uma depres-
são colectiva, renasce a ideia orgulhosa de que «o que é nacional é bom».

Não é a primeira vez que esta revisitação se faz. Houve, nos anos 80, uma 
certa direita cultural que tentou vencer o cerco em que vivia através de uma 
nostalgia irreverente (de que os Heróis do Mar ou as maravilhosas crónicas do 
Miguel Esteves Cardoso foram exemplos) para afirmar a sua própria identidade, 
seriamente abalada depois do 25 de Abril. Para isto (e até para algumas coisas 
que trato aqui), remeto para o magnífico texto de António Araújo A cultura da 
direita em Portugal. Independentemente de concordâncias ou discordâncias, 
deve mesmo ser lido. Mas aquele era, na minha opinião, um movimento de con-
tracultura, claramente minoritário no seu próprio espaço.

Apesar do revivalismo que agora se aflora parecer mais inocente do que o dos 
anos 80, não me parece, no entanto, que esteja completamente despido de con-
teúdo ideológico. Ou pelo menos não me parece que estes símbolos fiquem nus 
de significado depois de regressarem. O que aconteceu, e costuma acontecer 
muitas vezes, é que eles foram reapropriados num contexto diferente, por pes-
soas diferentes e ganharam novos sentidos. O que para a elite viajada (ou nem 
por isso) representava atavismo e isolamento passou a remeter para as raízes 
culturais de quem não se quer perder num mundo globalizado. Porque para es-
tarmos no mundo temos de ser de algum lado, o cosmopolitismo das elites,  
e que hoje vai para lá delas, recupera símbolos que, bem ou mal, associa à sua 
própria identidade. Este revivalismo já não pretende reinventar e relegitimar 
uma corrente política e cultural em perda. Está, parece-me, em sintonia com 
um sentimento nacional difuso mas crescente. Um sentimento que uma elite 
estrangeirada, que sempre foi mais deslumbrada do que cosmopolita, dificil-
mente compreenderá.

ante s pe lo co ntr Ár i o
«a g e nte r ecapitu lam os»
pu B li cad o n o e x pr e s s o a 14 .0 3 . 2 0 14
d a n i e l  o l ive i ra
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Portugal era um país isolado e, ao mesmo tempo, imperial. Grande na apa-
rência, minúsculo na realidade. Descobriu a liberdade e a democracia e procu-
rou imediatamente a sua «vocação europeia», que o retirasse do canto. Depois 
de décadas de convergência com a Europa, Portugal, sempre demasiado peque-
no para a sua «vocação», sempre a fugir da sua trágica elite, lida hoje com uma 
brutal crise de identidade que resulta daquilo que parece ser a inexorável diver-
gência que o empurra de novo para a periferia da Europa. Esta crise de identida-
de ainda só é completamente perceptível no domínio da política. Mas, como 
acontece sempre, rapidamente se sentirá em tudo o resto. E também na cultura. 
Nos seus cíclicos movimentos para fora e para dentro, parece-me que Portugal 
se está a preparar para um período, não de isolamento, mas de introspecção. 
Revisita as suas memórias e quer, coisa natural, sentir orgulho de si quando  
o seu orgulho é cada vez mais ofendido e está cada vez mais ferido.

Sentei-me no Teatro Nacional D. Maria II na expectativa de ver uma revista à 
portuguesa feita por intelectuais. Não sabia se o Teatro Praga me mostraria uma 
rábula à revista ou uma reinvenção da revista. Fiquei esmagado, porque me mos-
trou muito mais, mesmo muito mais, do que isso. Juntou uma «Tropa-Fandanga» 
para «impôr a revista como género teatral (e de vida) universal e o fado como 
banda sonora do mundo», diz um dos autores, José Maria Vieira Mendes, que 
reconhece no espectáculo «um pouco do Portugal dos Pequenitos». Para esta 
guerra contra a desgraça nacional, usando a autoironia que caracteriza o nosso 
humor, o Teatro Praga escolheu as duas datas redondas que separam as duas 
guerras que nos fizeram sair daqui e que nos obrigam a olhar para o nosso lugar 
no mundo e na Europa: os cem anos do início Primeira Guerra Mundial e os  
40 do fim da Guerra Colonial. Entre o seguidismo perante as grandes potências 
europeias e o anacronismo do «orgulhosamente sós», digo eu. Juntou dois mun-
dos que pareciam ser diferentes. As canções de Sérgio Godinho e a voz da fadista 
Filipa Cardoso, que mais de Alfama não podia ser (apesar de nos oferecer o me-
lhor Zézé Camarinha e a melhor Nossa Senhora de Fátima que se possa imagi-
nar). O humor quase depressivo de André e. Teodósio (que com muitos outros 
escreveu textos de antologia e com José Maria Vieira Mendes e Pedro Penim en-
cenou a peça) e a representação profissionalíssima do revisteiro José Raposo.

Eu disse que misturou dois mundos? Que disparate. Não misturou nada. Na 
realidade, parece que houve um produtor francês que viu o Teatro Praga e disse-
-lhes que aquilo era revista à portuguesa. Os jovens intelectuais, muito moder-
nos, foram «estudar a história», como dizem num dos quadros onde mendigam 
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à Revista para beber do seu leitinho. E fizeram a mais pura das revistas à portu-
guesa, seguindo todas as regras estatutárias e todos os tiques que se lhe conhe-
cem, da brejeirice ao trocadilho. A única coisa que lhe ofereceram (ou devolve-
ram) foi a «dignidade intelectual» que permite aos preconceituosos rir do que já 
era bom. Pronto, talvez tenham acrescentado mais níveis de leitura no humor. 
Mas acima de tudo ressuscitaram a revista. Porquê? Porque ela voltou a ser sub-
versiva, como fora na ditadura, em que a censura obrigava a ser menos explícita. 
Mais de que puro entretenimento. Sem, no entanto, ceder um milímetro ao pre-
tensiosismo. As dores de barriga a rir estão garantidas para qualquer um.

A Tropa-Fandanga representa um Portugal que foi lá fora dar uma volta  
e regressou. Mais cosmopolita e instruído. Mas, como acontece a quem conhece 
o mundo, sabendo que poucas são as coisas más (ou boas) que só acontecem no 
seu país. É sobre o conflito entre o passado e o presente, dum país em eterno 
retorno aos seus fantasmas e complexos (de inferioridade e de superioridade), 
que uma «simples» revista à portuguesa trata. E a própria ideia de ressuscitar a 
revista faz parte deste processo. Pedro Penim resume, com alguma ironia: «Nós 
não sabemos o que é Portugal nem estamos interessados em responder a essa 
pergunta. E no entanto, vamos espalhar a palavra: portugalidade.» Quase no fim 
da peça, André e. Teodósio faz a revisão da matéria dada e conta, bem depressa, 
a história de Portugal, desde o filho que bateu na mãe até ao 25 de Abril. Começa 
com uma frase, no mau português que, com os regressos permanentes a reality 
shows televisivos, denuncia a ironia orgulhosa de todo este exercício de elogio à 
«portugalidade»: A gente recapitulamos. É isso mesmo que muito provavelmen-
te, na política, na cultura e como país andaremos a fazer nos próximos tempos: 
a recapitular. Depois do deslumbramento europeu, o regresso a casa. Uns con-
cluirão que tivemos excesso de ambição e quererão regressar à pacatez miserá-
vel do passado, ressuscitando o valor do trabalho ordeiro e conformado. Outros 
quererão viver num país que mudou, mas reencontrando nele o lado subversivo 
que desmente o mito dos «brandos costumes». Porque, tal como todos os povos, 
temos as duas coisas: a obediência e a subversão. Se quisermos simplificar, uns 
sentir-se-ão enternecidos com o paternalismo da Gaiola Dourada, outros prefe-
rirão a insolência da Tropa-Fandanga. Prefiro obviamente o segundo, mas é  
o mesmo país. O que interessa é anda tudo a recapitular.

Ainda assim, uma coisa é certa: nada do que escrevi aqui é necessário para 
ver Tropa-Fandanga. Depois de uma temporada no D. Maria, estão quase a ir, 
qual Linda de Suza (devidamente homenageada no espectáculo), com as malas 
de cartão, para «a França». Depois espero que regressem. É que não podem per-
der. Mesmo!

O título é retirado de Tropa-Fandanga. Que isto agora se não se explica tudo...
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a Pá e as armas
Uma metade de qualquer guerra podemos 
sempre encontrar em tucíclides, na sua 
História da Guerra do Peloponeso, século V 
antes de cristo. como ele explica no início 
do livro, os atenienses foram arrastados para 
uma guerra com esparta porque quiseram 
tirar vantagem da inimizade entre corinto e 
a ilha de córciara. e, num primeiro momento, 
conseguiram-no. Mas quando o conflito 
entre os estados-clientes aqueceu, as po-
tências não conseguiram encontrar uma 
forma de recuar. Uma potência pode ser 
muito poderosa, mas não ter poder de parar. 
(…) É que depois há a outra guerra. Sempre 
nova, que não aparece em tucíclides. as 
doutrinas militares repetem sempre a última 
guerra, a tecnologia inaugura a próxima. Há 
noventa e nove anos, toda a gente contava 
com o telégrafo que possibilitava rápidos 
movimentos de informações, e o comboio 
que possibilitava rápidos movimentos de 
tropas. Mas as tecnologias é também uma 
coisa tão simples como uma pá, que todos 
os alemães tinham para cavar trincheiras,  
e os franceses nem por isso. assim uma 
guerra que era suposto acabar pelo natal, 
perdurou. nos jornais, em Portugal e nos 
outros países, a guerra esteve sempre para 
acabar dali a poucos meses, em 1914, 1915, 
1917, 1917. Só tiveram razão no fim de 1918.

nada é inelutável
(…) [o] ano de 1914 tinha sido até então 
relativamente calmo no plano internacional. 
imaginem agora esta progressão de títulos 
n’o Século das últimas duas semanas, ou 
seja, entre 26 de julho e 7 de agosto de 1914. 
dia 26 de julho: “o conflito austro-sérvio:  
na iminência da guerra.” dia 27: “Vai dar-se 
 a conflagração europeia?” dia 28: “a europa 
na expectativa – a guerra começa hoje?”  

29: “a Guerra foi declarada: as grandes 
potências preparam-se para a luta.”  
31: “a rússia vai fazer a sua mobilização.”  
“em vésperas d’um cataclismo: caminha-se 
para a carnificina.” 1 de agosto, pela manhã: 
“a situação parece melhorar”; pela tarde:  
“a situação é melindrosíssima.” dia 2: “a 
alemanha declara guerra à rússia.” dia 3:  
“a alemanha invade a França.” dia 4:  
“a guerra entre as grandes potências.”  
dia 6: “a inglaterra entra em ação.” Quase 
cem anos depois, é ainda difícil entender 
como foi acontecer isto. e quanto mais difícil 
de entender é, mais importante se torna.

99 anos depois
nos meses de Julho e agosto, vez sim,  
vez não, fui escrevendo sobre o início da  
i Guerra Mundial. a dificuldade estava em 
explicar como puderam as grandes potên-
cias do tempo, há 99 anos, entrar tão de 
repente em guerra. a triste ironia é que,  
ao mesmo tempo em que escrevia, acontecia 
na Síria algo de muito semelhante à i guerra 
Mundial. (…) e já agora: a nossa europa de 
memória curta deveria lembrar--se dessa 
história. Pois foi no fim da Grande Guerra, 
porque os vencedores queriam desmembrar 
o império otomano, que os ingleses ficaram 
com o iraque e os franceses com um país 
chamado Síria. chamamos a isto Médio 
oriente mas, na verdade, é também história 
europeia

excertos de três de uma série de crónicas de rui tavares sobre o início da Primeira Guerra 
Mundial publicadas no jornal Público entre Julho e agosto de 2013.
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