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Contribuinte nº. 508 914 647 

SINOPSE “PORTUGAL EM REVISTA” 

 

No ano em que o Teatro Maria Vitória, a "Catedral da Revista à Portuguesa", comemora 95 anos, o 

empresário Hélder Freire Costa prepara-se para surpreender tudo e todos com um inovador e espetacular 

"Portugal em Revista"! 

 

Depois do grande sucesso de "Parque à Vista" que esteve 9 meses em cena com mais de 200 

representações, o Teatro Maria Vitória volta a apresentar uma Revista original onde o olhar satírico, 

divertido e atento ao Portugal dos nossos dias está em grande plano! Algumas figuras como o treinador 

Jorge Jesus, os apresentadores Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, o vencedor da Eurovisão Salvador 

Sobral, entre muitos outros marcarão a sua presença, através dos nossos fabulosos atores, nesta 

inesquecível Revista. Haverá ainda um momento de apoteose para uma bonita e sentida homenagem a 

Nicolau Breyner. 

"Portugal em Revista" pretende fazer rir, mas também dar que pensar, pois são essas as duas principais 

funções da Revista enquanto espetáculo popular. 

 

A abertura da Revista revela-nos a mais valiosa descoberta do navegador Vasco da Gama. Não, não foi a 

Índia, mas sim o Parque Mayer e toda a sua riqueza! E é desta forma louca e criativa que começa uma 

sequência de números onde a imaginação não tem limites e tudo pode e vai acontecer. 

 

O espetáculo conta ainda com a participação brilhante do grupo de bailarinos "MV Dancers" com 

coreografias únicas e inspiradas de Cleo Malulo, que irão valorizar todos os momentos musicais e de 

fantasia, dos quais ainda destacamos as apoteoses finais de primeiro e segundo ato. A primeira é uma 

homenagem ao teatro português e seus protagonistas e a segunda, parte do título do nosso espetáculo para 

que todos saiam do teatro a cantar: "Portugal em Revista"! 

Um espetáculo com a chancela de qualidade a que o Teatro Maria Vitória e Hélder Freire Costa já nos 

habituaram com uma montagem e guarda-roupa que não descuram o compromisso plástico deste género de 

espetáculo e aqui se apresentam muito cuidados e dão a esta Revista uma imagem jovem, inovadora e 

encantadora.  

Flávio Gil volta a encenar este espetáculo e a liderar a parceria de autores juntamente com Miguel Dias e 

Renato Pino. Também se mantém a inspirada parceria de compositores com Eugénio Pepe e Miguel Dias e 

orquestrações de Carlos Pires. 
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Os cabeças de cartaz de "Portugal em Revista" são caras conhecidas do grande público com provas dadas 

na difícil arte de fazer rir: 

 

Paulo Vasco, presença habitual no Maria Vitória e com uma carreira inigualável, 

conhecido do público, um ator multi facetado que conquista a plateia com as suas 

criações únicas e divertidas. Não há ninguém que não solte uma enorme gargalhada com 

a prestação deste prestigiado ator! 

Susana Cacela que encantou o público na sua estreia no Maria Vitória em "Parque à Vista". 

Uma atriz camaleónica com a capacidade única de se transformar em "bonecos" 

inesquecíveis. Presença habitual das telenovelas portuguesas, tendo ainda trabalhado com 

grandes nomes da nossa comédia em Portugal, como Ana Bola ou Herman José. 

Flávio Gil, um jovem capaz de surpreender em cada personagem, com um maravilhoso 

talento para conquistar a plateia como ator e fadista. Também autor e encenador, tendo 

sido uma aposta ganha e que mostra que existe futuro de qualidade no Teatro português! 

Presença habitual nas telenovelas portuguesas, destacando-se especialmente em 

“Morangos com Açúcar” com a sua personagem “MC Migas”. 

Rosa Villa, que regressa ao Maria Vitória e à sua praia: o Teatro de Revista. Atriz 

conhecida do público português, destacando-se quer no Teatro quer Televisão. Com uma 

experiência e um currículo invejável, tendo trabalhado com atores como Ivone Silva, 

Henrique Santana, Francisco Nicholson, Nicolau Breyner, entre outras grandes figuras!  

Miguel Dias, uma das figuras mais emblemáticas do Teatro e Televisão em Portugal, que 

fez também a sua grande estreia em “Parque à Vista” e que para além de um ator exímio 

de comédia, encanta e surpreende o público como excelente cantor. Mais uma vez é 

também um dos autores de texto e música deste magnífico espetáculo. Cara conhecida de 

todo o público e presença habitual nas séries televisivas! 

 

Fazem ainda parte do elenco jovens atores talentosos que têm dado provas de que a revista é a sua casa: 

Patrícia Teixeira, Pedro Silva e Salomé Moedas. 

 

Por tudo isto e, caminhando para o futuro mas respeitando a tradição da Revista à Portuguesa, "Portugal em 

Revista" promete surpreender o público de norte a sul que visita o Parque Mayer. Um espetáculo único, um 

ato de amor.  


