
Fazemos humor 
com as nossas vidas»
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É um actor de comé-
dia e lamenta que 
o teatro de revista
seja tão mal
compreendido 
em Portugal.
Até porque os portu-
gueses gostam deste
tipo de humor tão 
nacional… Em Agos-
to é possível ver 
a sua interpretação
de «Zazá», a diva 
da comédia musical
A Gaiola das 
Loucas, no Centro 
de Congressos 
do Arade, 
em Portimão.
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Há quem considere o género musical
demasiado ligeiro e ultrapassado…
As pessoas que dizem essas coisas não
imaginam a receptividade do público que
vai ver os musicais. A Gaiola das Loucas,
um espectáculo que poderia considerar-
-se datado (é uma peça francesa dos anos
setenta) continua a granjear grande inte-
resse. O teatro de massas não é só o teatro
do entretenimento, porque as pessoas
saem de um espectáculo como A Gaiola
das Loucas a pensar de maneira diferen-
te, dispostas a reflectir sobre os seus pre-
conceitos – relativamente à homossexua-
lidade ou à adopção de crianças por ca-
sais não-tradicionais. 

O público dos musicais de Filipe La
Féria não é grandemente formado pelo
público da revista?
Sem dúvida. Há muitas pessoas que vão
ver esses musicais pensando ir ver re-
vista.

Isso vê-se na reacção que as pessoas
têm na plateia, batem palmas a cada mo-
mento, como no teatro de revista. 
A adaptação que o La Féria faz é aportugue-
sada, digamos assim. Há uma colagem à nos-
sa realidade e ao nosso tipo de humor, muito
inspirado no chamado humor revisteiro. Se
for ver esta peça a Londres ou a Nova Iorque
verificará que o humor é trabalhado de outra
maneira. Houve uma adaptação aos nossos
gags, trocadilhos, ao nosso tipo de piadas. Não
se trata de «arrevistar» o musical, mas de
adaptar os textos ao humor nacional. 

Que humor é esse?
É o humor que se praticava nas comédias
clássicas do nosso cinema, o dos antigos co-
mediógrafos portugueses. O sucesso dessas
comédias devia-se ao facto de eles usarem
um tipo de humor que nos interpelava. 

O que é que nos faz rir?
Temosum humor muito característico, que
tem que ver com a nossa cultura. A anedo-

São unânimes os seus
talentos, a sua versatili-
dade, capacidade de tra-
balho, entrega ao que
faz. José Raposo tem 
dado aulas de teatro na
Guilherme Cossoul, a
centenária Sociedade de
Instrução onde Raul Sol-
nado e outros começa-
ram. Diz que não é nem
será jamais professor,
que não sabe dar aulas,
que dá a volta ao texto,
convidando outros acto-
res e gente do teatro para
lá ir falar das suas vivên-
cias. Diz que não perce-
be nada de dar aulas,
mas adora falar da pai-
xão da sua vida, um 
métier com mais ciência
do que por vezes parece.
Nasceu há 47 anos, em
Angola. Em 1976 veio pa-
ra Portugal, onde se tor-
nou actor aos 18 anos.
Foi casado durante 22
anos com a actriz Maria
João Abreu, com quem
partilhou os palcos da
revista e também uma
produtora, a Toca dos
Raposos – o «casal-ma-
ravilha» do teatro, conhe-

cido pela grande cumpli-
cidade em cena. Receia
ter estado demasiado
dedicado ao género de
revista. Talvez pudesse
ter feito um outro tipo de
teatro, mas foi uma cau-
sa que abraçou, a de fa-
zer com qualidade aque-
le teatro. Um trabalho
que, embora sendo reco-
nhecido pelo público do
teatro popular, não o é
pelos pares, o que consi-
dera injusto. Luta talvez
incompreendida, os seus
frutos são visíveis a cada
desempenho – nos pal-
cos, como nos plateaux
de cinema ou de televi-
são. Como actor, consi-
dera ter sido na revista
que fez os melhores tra-
balhos. Mas há quem não
encare essas experiên-
cias como actos teatrais,
ou artísticos, o que 
muito o entristece. Diz
que a palavra «revista»
arrepia muita gente, 
que o rótulo é inibidor,
que a palavra tem uma
conotação negativa 
que não entende. 
Na série televisiva 

Conta-me como Foi in-
terpretou o engenheiro 
Ramires, um tipógrafo
transformado em pato-
-bravo que encarna o pa-
trão-tirano português.
Em A Gaiola das Loucas,
o musical que acabou a
carreira em Lisboa no fim
de Junho (este mês está
em Portimão), interpreta
Zazá, ou Carlos Alberto,
um travesti que é uma
diva, num surpreendente
tributo às mulheres. Foi
em Pontével, aldeia do
Cartaxo onde ainda vi-
vem os pais, que desco-
briu a liberdade, a andar
de bicicleta até ao fim do
mundo de todas as infân-
cias. Para além do palco
e de África (onde nasceu
e passou parte da vida de
criança) os caminhos do
Cartaxo são os seus lu-
gares naturais. Explica
que o que gostava, para
além de fazer comédia
com os actores, autores,
encenadores e demais
gente do teatro de quem
verdadeiramente gosta,
era de voltar ao Dundo, 
à terra mágica africana.

O raposo da toca

»

ta à portuguesa é específica. O trocadilho
fácil faz-nos rir. O português consegue fa-
zer uma boa piada sem elaborar muito. Nós
até nas piadas usamos o desenrascanço. Se
conseguíssemos internacionalizar o nosso
humor, como os ingleses fazem, tenho a
certeza de que seria muito apreciado no
mundo inteiro. Se nós apreciamos as brit-
coms, o humor francês ou o italiano, por que
razão não apreciariam esses outros povos
o nosso humor? Isso só não acontece por-
que eles não o conhecem. Claro que o nos-
so humor tem vindo a ser renovado por es-
ses grandes inovadores que foram – e são –
Raul Solnado, Nicolau Breyner ou Herman
José. E na revista também houve autores
que inovaram essas linguagens e que foram
actualizando o nosso humor. 

Rimos da desgraça, como os italianos.
Talvez seja uma coisa latina. O Totó e o An-
tónio Silva ou o Vasco Santana tinham gran-
des parecenças. É o pobre honrado, com ca-

HUMOR NACIONAL
«Temos um
humor caracte-
rístico. A anedota
à portuguesa 
é específica. 
O trocadilho 
fácil faz-nos rir. 
Até nas piadas
usamos o 
desenrascanço.»

pacidade para se rir de si próprio e dos es-
quemas que arranja para sobreviver. Os
povos do Norte fazem um humor mais ce-
rebral, mais pensado. Nós fazemos com o
que temos à mão, que são as nossas pró-
prias vidas.

Era suposto ter sido bancário… 
A minha mãe arranjou-me uma entrevis-
ta para um emprego na Caixa Geral de De-
pósitos, e em vez de ir à entrevista fui fazer
uma audição ao Teatro Adoque, e fiquei.
Foi em 1981, apanhei o fim do Adoque. Es-
treei-me numa peça infantil, O Teatrinho.
Em 1982 entrei na última revista do Ado-
que, antes de destruírem o barracão do
Martim Moniz, Tá Entregue à Bicharada.

O Adoque foi um teatro diferente. Fun-
cionava num barracão ilegal, fez-se ali
uma revolução no teatro popular.
O Adoque era uma cooperativa, gerida pe-
los próprios actores, e foi nesse barracão
que se fizeram espectáculos muito diferen-
tes daquilo a que as pessoas estavam habi-
tuadas – alguns de grande qualidade, e que
tiveram grande sucesso. Primava-se pela
qualidade do texto, e acima de tudo, bem à
portuguesa, pela engenhoquice – ou seja,
pela enorme criatividade. Como não havia
dinheiro tínhamos de arranjar outras ma-
neiras de fazer. Uma vez andámos todos a
apanhar lixo durante uma semana para fa-
zer o final de uma peça, e o Juan Soutullo
fez com esse lixo tudo aquilo de que preci-
sávamos, e tivemos um final luxuosíssimo.

Foi um teatro muito interventivo poli-
ticamente, tal como os tempos pediam. 
Era a revista de esquerda. No Parque
Mayer fazia-se a revista mais tradicional.
Naquela época as coisas eram muito efer-
vescentes, tudo era conotado, e vivia-se es-
sa dicotomia entre ser de esquerda e ser de
direita. Havia espectáculos que eram au-
tênticos comícios, à esquerda como à di-
reita. Acho que isso ajudou a destruir a re-
vista, que sempre foi um espectáculo de
crítica política e social, embora no tempo
do fascismo tudo fosse dito nas entrelinhas.
Para fugirem à censura os autores eram ob-
rigados a uma grande habilidade, de for-
ma a poderem criticar sem ser explicita-
mente, porque senão os textos eram cor-
tados. Com o 25 de Abril, tudo passou a
poder ser dito, e as críticas eram feitas
abertamente, foi quando começou a entrar
o palavrão. E exagerou-se, mas isso faz par-
te desses momentos pós-revolucionários. 

Exagerou-se à esquerda e à direita?
Claro. Mas o Adoque tinha a particularida-
de de ter textos de muita qualidade, e isso
ficámos a dever ao Francisco Nicholson.

Havia já caminho feito pelo César de
Oliveira e pelo Sérgio de Azevedo, o em-
presário do ABC designadamente.



tituí-lo. Tive oportunidade de conhecer uma
série de actores de um outro género de teatro,
e isso foi muito importante. 

O depois?
Respondi a uma chamada do Francisco Ni-
cholson, que já tinha fechado o Adoque, e es-
tava outra vez no Parque Mayer, no ABC. Hou-
ve um actor que saiu, e eu fui substituí-lo – fui
trabalhar com a Simone de Oliveira, com
quem fiz a compéragede um número dessa re-
vista [É Sempre a Aviar, 1983]. Entrei também
numa rábula pequenina com o Eugénio Sal-
vador. A seguir fui fazer o musical Annie, en-
cenado pelo Armando Cortez. Foi quando co-
nheci o Nico [Nicolau Breyner]. Fiz depois 
A Lata Continua,encenada pelo Nico.

Um encontro fundamental.
Sim, muito, pela pessoa que é, e também por
ter essa generosidade de estar disponível pa-
ra ajudar o pessoal que está a começar. Depois
de Annie, o Nico convidou-me para uma tour-
néepela América. Era uma mini-revista, com
ele e com a Florbela Queirós. Lá fui dois me-
ses trabalhar para as comunidades portugue-
sas no Canadá e nos Estados Unidos. 

E a primeira experiência de televisão,
quando foi?
Foi o Canto Alegre [1988], com o Nicholson.
Era um programa de variedades e humor,
que se passava numa feira. 

A sua primeira telenovela, convidado por
Nicolau Breyner, foi Roseira Brava? 
Não, foi Cinzas, e depois Verão Quente, produ-
zidas pela NBP. Só depois fiz a Roseira Brava.

O Adoque contou com muita gente que
veio da companhia desse empresário.
Francisco Nicholson, Mário Alberto, Antó-
nio Montez, Henrique Viana, e muitos ou-
tros que quiseram ir fazer essa revista no-
va. O facto de a estrutura do Adoque não
ser empresarial obrigava a uma criativida-
de que melhorou muito os espectáculos. 

Viviam unicamente das receitas de bi-
lheteira?
Única e exclusivamente. Lembro-me de
ganhar quatro contos por mês [vinte eu-
ros] em 1981. Era pouco, mas se fosse pre-
ciso pagava para fazer. O Adoque foi uma
escola, fazíamos de tudo: ajudávamos na
porta, na bilheteira, na carpintaria, pin-
távamos cenários. Era uma escola viva,
prática, com grandes mestres em todas
as áreas.

O que fez a seguir?
O Francisco Nicholson foi o responsável
por me ter tornado actor em vez de bancá-
rio. Foi ele quem me aceitou para a audição
(não se dizia casting), e que acreditou em
mim. A tal peça infantil, O Teatrinho, tinha
sido encenada pelo António Feio, que me
disse que estavam à procura de actores pa-
ra fazer O Processo de Jesus [de Diego Fa-
bri], no Trindade. Fui, era só dizer uma fra-
se, sentava-me no meio do público e dizia
essa frase. E comecei a assistir aos ensaios.
Os actores eram dirigidos pela Maria José,
e a encenação era do António do Cabo. Um
dia houve um actor que faltou, e eu fui subs-

22.AGO.2010 Notícias Magazine 3736 Notícias Magazine 22.AGO.2010

Será por ser essencialmente um actor do
público, do palco, e não das câmaras e dos
plateaux de televisão? 
Há sempre excepções: o Conta-me como Foi
é uma série que me deu imenso prazer fa-
zer, como aos meus pares, julgo. 

Gosta de fazer cinema? 
Gosto. Gosto muito de representar. Seja ci-
nema, televisão, teatro, dobragens, num gé-
nero mais dramático, numa comédia, num
musical, com uma companhia independen-
te, na revista! O teatro é para as massas e é
também para as minorias, para as elites. 
É assim em todo o lado. E um actor deve ex-
perimentar fazer tudo isso.

Os critérios que presidem à atribuição
dos subsídios ao teatro são uma herança do
pós-25 de Abril que mereceriam talvez uma
reforma. Concorda?
Sim, penso que os critérios deveriam ser
reavaliados. As coisas mudaram muito des-
de então.

O teatro precisa de poder ter público, ou
não faz mal passar a vida a representar para

meia dúzia de gatos pingados e amigos con-
vidados?
Há grupos a que é apenas pedida uma pro-
gramação, mas depois a sua qualidade não é
avaliada, por forma a justificar os apoios. Há
companhias que vivem dos méritos passa-
dos dos seus criadores, é inegável. 

A mediatização funciona para quase tu-
do menos para o teatro, dir-se-ia. O que se
passa com a crítica? 
Não existe. Antigamente o crítico de teatro
era aquele que ia ver todos os espectáculos, e
que cumpria a sua função. Essa figura deixou
de existir, mas era fundamental para os acto-
res, para o público, para todos a quem interes-
sava o teatro. O crítico tinha uma visibilidade
e uma importância que se perderam comple-
tamente. As coisas regrediram nesse sentido.
Claro que durante o fascismo havia a censu-
ra, que era muito pior, mas a verdade é que
agora há outras censuras. Antigamente havia
pessoas que sabiam do que falavam, críticos
como Urbano Tavares Rodrigues, que era um
excelente crítico de teatro, e fazia análises pro-

fundas ao que via. O espaço que se dava a
essa crítica era outro, a crítica que saía na
manhã seguinte a uma estreia era impor-
tantíssima. Nesse sentido, o teatro era mais
mediatizado do que é hoje. Dantes acabá-
vamos de estrear e íamos para o Cacau da
Ribeira esperar pelos jornais da manhã pa-
ra ler as críticas. Esse feedback era funda-
mental, e tinha influência no êxito ou no
fracasso das peças. As pessoas liam essas
críticas, queriam saber o que diziam os jor-
nais antes de irem ao teatro. Nesse sentido,
o teatro perdeu importância.  

Há alguma comédia que gostasse
muito de levar à cena?
Há várias, mas posso referir Woody Al-
len, que tem vários textos que me interes-
sam. Gostava também de fazer O Vison
Voador, que é uma comédia inglesa que o
Raul Solnado fez e que foi talvez o maior
êxito dele no Villaret, que aliás ganhou
um certo prestígio com as comédias que
o Raul lá fez durante anos. O Villaret é um
teatro de comédia por excelência. 

Fez sempre televisão e teatro em simul-
tâneo?
Sim, estive quase sempre nos dois lados. 

Como vê a divisão que se faz entre o tea-
tro popular e o teatro culto?
Quando comecei, em 1981, o Parque Mayer
era o centro do teatro comercial, com três
teatros a fazerem revistas e comédias. Nes-
sa altura, o teatro popular tinha mais força
do que hoje. 

Hoje tem um âmbito restrito, se bem que
em termos de público a coisa seja bastante
mais significativa do que parece...
Sim, uma revista consegue estar oito, nove
meses em cena. O Parque Mayer tem sempre
muita gente, embora haja quem pense o con-
trário. É um preconceito – que começa nou-
tro, que tem que ver com as nossas coisas.

Temos uma fraca ideia de nós próprios?
Absolutamente. O que vem de fora é sem-
pre melhor. Há um preconceito em relação
aos espectáculos de massas. Mas já era as-
sim no século XIX, no começo da revista à
portuguesa. Nessa altura, já se falava dos
dois caminhos do teatro: o do texto, e aque-
le em que o texto era engolido pela fantasia
dos cenários, da dança, da música.

O teatro dos aplausos. 
Claro, aquele que o grande público sempre
preferiu. É uma abordagem de entreteni-
mento e não de reflexão. Mas houve sem-
pre espaço para os dois tipos de teatro. 

Um actor com a sua experiência no tea-
tro dos aplausos, pode ir facilmente fazer ou-
tro teatro, para as elites? Como funciona o
mercado de trabalho?
Sempre frequentei os outros teatros, sempre
me dei com todo o tipo de actores, sempre me
reconheceram algum mérito enquanto actor
nos dois tipos de teatro. Para mim, o teatro é
só um. O meu trabalho é representar. E gosto
muito de diversificar. Já fiz Heiner Muller no
CCB, Ben Johnson no Teatro Aberto [Volpo-
ne, 1986], com Norberto Barroca, o surrealis-
ta Manuel de Lima com José Carretas no Na-
cional, etc. Claro que gostaria de um dia tra-
balhar com o Luís Miguel Cintra, se ele me
quiser. Ele é um homem muito completo, mui-
to exigente, e muito bom no que faz. É um in-
telectual do teatro, no melhor dos sentidos.
Jorge Silva Melo, gosto muito dele como en-
cenador, e penso que ele de mim como actor.

Tem a sensação de se ter tornado refém
de um sistema de vida cujo nível precisa de
manter e que o leva a fazer escolhas que não
o hipotequem?
Isso acontece a muita gente. No meu caso,
devo dizer que gosto muitíssimo do que es-
tou a fazer com o Filipe La Féria. Não tenho
o mesmo fascínio pelo trabalho de novela,
embora por vezes haja papéis bons para fa-
zer em televisão. 

CRÍTICA
«O crítico de 
teatro era aquele
que via todos 
os espectáculos.
As pessoas que-
riam saber o que
diziam os jornais
antes de irem 
ao teatro. Essa
figura deixou 
de existir.»

»


