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Filipe La Féria, convidado pela Câmara Municipal do Porto, 
irá estrear no mês de Maio na prestigiada sala do Teatro Rivoli no Porto um 
espectáculo que por certo marcará o início de uma nova época de animação 
cultural e de revitalização da Baixa Portuense, cujo principal centro é a Praça 
D. João I, onde se situa o Teatro Rivoli. 

 
Pela primeira vez um grande Musical irá estrear no Porto, numa mega-
produção, completamente original que fará história no espectáculo teatral em 
Portugal. 
 
Após os sucessos ímpares de “Amália” (seis milhões e meio de espectadores), 
“My Fair Lady” (um milhão de espectadores) e “Música no Coração” 
(actualmente em exibição, com marcante sucesso, no Teatro Politeama em 
Lisboa), Filipe La Féria assume agora o desafio de recuperar para o imaginário 
cultural português o magnífico auditório principal do Teatro Rivoli no Porto, 
marcando a sua inauguração com a apresentação do mais célebre Musical de 
todos os tempos, cantado em Português, com um elenco totalmente nacional e 
com uma encenação original e contemporânea. 
 
Filipe La Féria realiza com este projecto uma das suas maiores ambições, 
proporcionar ao público do norte do país um grande espectáculo, pensado, 
construído e estreado no Porto, com o envolvimento de uma equipa de artistas 
e criativos maioritariamente radicados nesta maravilhosa região. 
 
Pela sua música genial e eterna e pelo seu tema imortal, “Jesus Cristo 
Superstar” é o mais carismático e transversal musical de todos os tempos, 
interessando todos os públicos em todas as suas classes etárias, culturais e 
sociais. 
 
Tratando um tema universal e vincadamente actual, “Jesus Cristo Superstar”, 
pela sua força e genialidade, é por si só garante de um êxito sem precedentes 
em Portugal, ultrapassando o seu cariz religioso e motivando todos os géneros 
de público, constituindo-se certamente, pela forma sensível e humana com que 
será transposto para o palco pela mão de mestre de Filipe La Féria, como um 
dos zénites da inigualável carreira deste encenador e como um dos marcos 
culturais do Teatro contemporâneo no nosso país. 
 
Como é habitual no trabalho de Filipe La Féria, “Jesus Cristo Superstar” será 
adaptado ao sentir português e contribuirá para a revelação de um conjunto 
notável de jovens actores, cantores, bailarinos e músicos, assumindo-se como 
um acontecimento impar no nosso país, transcendendo os limites do mundo 
cultural, para se transformar num fenómeno social de uma época de busca 
desesperada pelo ser humano da razão mais profunda da vida e dos valores da 
sua civilização. 
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Será pois o maior desafio de Filipe La Féria e a sua mais ambiciosa produção, 
motivando certamente milhões de espectadores a assistirem ao musical mais 
belo e emocionante da história da humanidade. 
 
Neste sentido, vimos por este meio convidá-los a virem assistir a este 
espectáculo em exibição de Terça a Domingo no Teatro Rivoli. 
Os agentes e grupos interessados poderão efectuar a reserva: 
Tel: 222 031 074 / 222 033 199  
Fax: 222 033 045       e-mail: todosaopalco@gmail.com 
 

TABELA DE PREÇOS 

Cadeiras de Orquestra 72 Lug. 35€ 

1ª Plateia 226 Lug. 30€ 

2ª Plateia 164 Lug. 25€ 

1º Balcão 196 Lug. 15€ 

2º Balcão 68 Lug. 10€ 

 
Grupos iguais ou superiores a 50 pessoas 

Ter , Qua, Qui 10% desconto + 2 convites para os organizadores 

Sex, Sab, Dom 2 convites para os organizadores 

 
Para pessoas com mais de  65 anos 

Matinées 10% de desconto 

 
Crianças dos 6 aos 12 anos 

Ter, Qua, Qui 10% de desconto 

 
Para estudantes (apresentar cartão de estudante) 

Ter, Qua, Qui 10% de desconto 

 
Horários do Espectáculo:  De Terça a Sexta-feira às 21h30 
       Sábado às 17h e às 21h30 
       Domingo às 17h 
 
Duração do Espectáculo: 2 horas com intervalo 


