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Recordo-me, há 18 anos atrás, 
ouvir durante uma visita guiada 
ao Teatro um aluno perguntar 
o que acontecia no palco. E al-
guém respondeu-lhe: “Acontece 
o Mundo!”. E quando escrevia 
este editorial pensava no papel 
de um Teatro na construção des-
se Mundo performático.

O Teatro Viriato tem sido um 
observador da sociedade, con-
tribuindo para a visão que po-
demos ter do futuro. Insistimos 
na busca do indivíduo, nos pro-
cessos que potenciam a desco-
berta de nós próprios e sempre 
no campo das possibilidades. 
Desafiamos e ouvimos o tecido 
artístico, escutamos e lemos o 
público. Esta é uma casa de in-
tervenção individual e colectiva 
que constrói dinâmicas variáveis 
e que tem de estar sempre em 
transformação para potenciar a 
descoberta. Muitos têm encon-
trado aqui os lugares, os cená-
rios e as direções da sua vida. É 
uma casa osmótica que dá lu-
gar ao questionamento político 
e social dos tempos. Uma ação 
cultural alavancada num quadro 

de financiamento para as ar-
tes, cujo modelo está a ser ree-
quacionado pelo Ministério da 
Cultura. Uma iniciativa que es-
peramos permita a refundação 
do reforço do apoio à criação na-
cional e uma política de coesão 
territorial no que toca ao acesso 
e fruição das artes em Portugal. 
É tempo de se voltar a assumir 
responsabilidades estratégicas 
e estruturais numa área que já 
deu provas de grandes contri-
butos para o desenvolvimento 
social, para o desenvolvimento 
do pensamento divergente, e 
para resultados importantes na 
sua relação com a ciência e com 
a educação. 

A esse propósito, termino com 
o simbólico gesto de felicitação 
aos primeiros finalistas do en-
sino especializado em dança da 
escola Lugar Presente, um mo-
mento importante na oferta for-
mativa em Viseu.

Paula Garcia

No Teatro Viriato pretendemos 

fomentar a participação da 

população da cidade de Viseu 

na atualidade artística. 

O Teatro deve ser um espaço 

de descoberta, discussão, 

aprendizagem e convívio. 

O Teatro Viriato permite-nos 

ainda aproximar esta cidade 

de outras cidades e de outros 

povos, através da arte que vive 

e desenvolve ou edifica a nossa 

dimensão humana.
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SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO

10º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
ver programa completo, pág. 06

09 a 29

DE DENTRO PARA FORA E DE PERNAS
PARA O AR (E PARA O CHÃO)
ver programa completo, pág. 12

08 a 20

SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO

05 a 07 GIGAGRAFIAqua a sex 10h00 às 12h30 
14h30 às 17h30

24 DANÇA INCLUSIVAqua 19h00 às 21h00

DESPERTAR DA PRIMAVERA05 sex 21h30

PORTÁTIL03 seg 21h30

AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)15 e 16 sex e sáb 21h30

TREZE GESTOS DE UM CORPO
SERÁ QUE É UMA ESTRELA?
HERMAN SCHMERMAN
MINUS 16

07 sex 21h30

MARES13 sáb 21h30

OS LUSÍADAS DE LISBOA À ÍNDIA | IDA19 sex 10h30 e 15h00

DOESDICON26 e 27 sex e sáb 21h30

PARECE UM PÁSSARO29 MAI
a 03 JUN

seg a sex
sáb

10h30 e 15h00
15h00

18 OS LUSÍADAS COMO NUNCA OS OUVIUqui 19h00

20 e 21
21 e 22

K CENA - projeto lusófono de teatro jovemqui e sex
sex e sáb

15h00
21h30

27 MAI a 14 JUN TOLEDO

JUNHO

08 a 10
11

PASTA E BASTA 
UM MAMBO ITALIANO

qui a sáb
dom

19h30
11h30

PORTUGAL QUE DANÇA02 sex 19h30

UM SOLO PARA A SOCIEDADE09 sex 21h30

17 A PERNA ESQUERDA DE TCHAIKOVSKIsáb 21h30

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE20 a 25 + info em breve

17 JUN a 28 JUL 3 CORPOS EM VIAGEM

DANÇA CLÁSSICA16 sex 16h00 às 17h30

07 DANÇA CLÁSSICAsex 10h30 às 12h00

28 UM D. JOÃO PORTUGUÊS
AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)
PRIMEIRO ENCONTRO: ANÁLISE DO TEXTO

sex 19h30 às 22h00
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Explorar os diferentes ele-
mentos das várias ferramen-
tas plásticas e processos co-
laborativos de descoberta é o 
propósito de Gigagrafia. Uma 
oficina pensada para as fé-
rias da páscoa, que procura 
ligar as artes plásticas à poe-
sia, através do pensamento de 
José de Almada Negreiros.

Com base na obra do Poeta 
D’Orfeu futurista e tudo, reco-
nhecida como difusa, com-
plexa, experimental e con-
traditória, Ana Seia de Matos 
e Raquel Balsa convidam os 
participantes a inventar o que 
já foi inventado.

OFICINA

05 a 07 ABR

GIGAGRAFIA
orientação ANA SEIA DE MATOS e RAQUEL BALSA

qua a sex 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30

público-alvo dos 9 aos 12 anos

lotação 14 participantes

preço único 103 // descontos não aplicáveis



08 ESPAÇO ABERTO… 
ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

09 ABR // dom 15h00 e 17h00

CONCERTO DE LAUREADOS DO 10º CONCURSO 

DE INSTRUMENTISTAS DO CONSERVATÓRIO

10 ABR // seg 21h00

KIKA MATERULA

Moçambique (Oboé) com Quarteto de Cordas

13 ABR // qui 19h00

INSAX QUARTET / PULSAT PERCUSSION GROUP 

24 ABR // seg 21h00

ESTREIA MUNDIAL DE 4 OBRAS 

DE COMPOSITORES PORTUGUESES

André Roque Cardoso (piano) 

Tae-Hyung Kim (piano)

25 ABR // ter 21h00

O AMOR E O PROJETOR

João Vale, Luísa Brandão e Bibi Perestrelo

28 ABR // sex 19h00

RUMOSENSEMBLE

TOCANDO PORTUGAL – RECITAL QUASE UM DOC

29 ABR // sáb 21h00

CONCERTO DO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL 

– FINAL DO 2º CONCURSO INTERNACIONAL

DE PIANO DE VISEU
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O Teatro Viriato tem sido um 
dos parceiros do Festival Inter-
nacional de Música da Primavera, 
evento que já é um marco cul-
tural na área musical. Em abril, 
o festival está de regresso com 
uma programação diversifica-
da, com alguns músicos reco-
nhecidos mundialmente e com 

apresentações em diferentes 
espaços. A música de câmara 
continua a ter primazia no festi-
val, no entanto, haverá também 
espaço para música contempo-
rânea, música coral sinfónica 
e o cruzamento da música com 
outras artes. 

MÚSICA

09, 10, 13, 24, 25, 28 e 29 ABR

10º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
organização PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU

preços
53 (público geral) 
2,503 (público afeto ao Conservatório)
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ESTREIA 20, 21 e 22 ABR’17
qui e sex 15h00* · sex e sáb 21h30

preço 13* · público-alvo Ensino Secundário

preço 2,503 · público-alvo m/ 12 anos

Em outubro de 2016, cerca de trin-

ta jovens viseenses, embarcaram 

numa viagem chamada K Cena - 

Projeto Lusófono de Teatro Jovem 

que o Teatro Viriato promove pela 

sexta vez consecutiva. Ao longo 

de cinco meses, o grupo trabalhou 

para criar um coletivo, explorando 

aquilo que é o trabalho de ator. En-

tre outubro e janeiro, coube a Grae-

me Pulleyn orientar este trabalho 

em torno da expressão física e 

emocional, que terminou com uma 

apresentação sobre os sete pecados 

mortais. A segunda fase do projeto 

centrou-se nas temáticas do gro-

tesco e no teatro do absurdo. A 

última etapa desta odisseia teatral 

terá a orientação de Paulo Miranda 

e João Branco, que terão a respon-

sabilidade de criar um espetáculo 

final tendo como base de inspira-

ção a obra Ubu Rei, de Alfred Jarry.

Gabriel Gomes iniciou o seu percurso no teatro aos 12 anos, ao participar no projeto PANOS, no 

Teatro Viriato. O gosto pelo teatro prevaleceu, participou em vários projetos e licenciou-se em 

Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. No Teatro Viriato, apresenta o livro Éramos Nós, 

Uma Arma e Nós, a primeira peça de teatro escrita por si.
apoio

APRESENTAÇÃO DE LIVRO · 22 ABR’17

ÉRAMOS NÓS, UMA ARMA E NÓS
de GABRIEL GOMES

sáb 16h00 · 45 min. · Todos os públicos · Entrada Gratuita
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Partindo de Despertar da Prima-
vera, uma tragédia de juventude, 
escrito por Frank Wedekind, 
em 1891, o Teatro Praga trans-
põe para o palco, numa versão 
contemporânea, a história de 
um grupo de adolescentes em 
conflito com uma sociedade 
conservadora e moralista, a 
história dos que não são incluí-
dos no sistema. 

Na peça está assente o expres-
sionismo lírico de uma adoles-
cência disforme, com uma lin-
guagem própria que anda longe 
de bipartições entre cínicos e 
sinceros, poéticos e racionais, 
parecendo pairar sobre o que 
está construído como se não 
lhes pertencesse.

Questões como a puberdade 
longe da Natureza, a sujeição 
de um corpo a outro, a cons-
trução de identidades serão 
abordadas numa perspetiva 
que resiste a todas as norma-
lidades tradicionais e onde o 
desespero é a vida e o suicídio 
uma vitória.
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TEATRO

05 MAI

DESPERTAR DA PRIMAVERA
de FRANK WEDEKIND | TEATRO PRAGA

sex 21h30 | 120 min. c/ intervalo | m/ 16 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 67) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Texto Frank Wedekind 
Tradução José Maria Vieira Mendes

Com André e. Teodósio, Cláudia Jardim, 
Cláudio Fernandes, Diogo Bento, 

Gonçal c. Ferreira, João Abreu, Mafalda 
Banquart, Óscar Silva, Patrícia da Silva, 

Pedro Zegre Penim, Rafaela Jacinto, 
Sara Leite e Xana Novais

Produção Bruno Reis
Produção executiva Bernardo de Lacerda
Coprodução Teatro Praga, Centro Cultural 

de Belém, Teatro Nacional São João
e Teatro Viriato

Residência artística 
e antestreia 23 Milhas - Casa Cultura Ílhavo
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Texto e direção Joana Craveiro
Interpretação Sónia Barbosa
Colaboração criativa Rosinda Costa e Tânia Guerreiro
Produção Cláudia Teixeira
O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pelo
Governo de Portugal / Ministério da Cultura / Direcção-Geral das Artes

Dentro do Teatro Viriato (lugar 
mágico e cheio de Recantos), há 
Coisas que os olhos Comuns não 
vêem, mas que estão lá, vivem 
lá, andam por lá. Que histórias 
e Coisas (e, muito importante, 
Pessoas), se escondem lá den-
tro das paredes, atrás das por-
tas e fora da hora dos espetá-
culos? Quisemos saber e, então, 
fomos à procura, porque não 
há outra forma de Saber Coi-
sas. Esta é uma visita de dentro 
do Teatro Viriato para fora dele, 

com Pessoas, Coisas, Histórias 
e Lugares dentro.

Também tem um bocadinho de 
Museu – de coisas importantes 
e vivas. Uma visita conduzida por 
quem viveu algumas dessas coi-
sas e imaginou outras.

Joana Craveiro

(a autora do texto escreve 

de acordo com a antiga ortografia)

VISITA/TEATRO

08 a 20 MAI

DE DENTRO PARA FORA 
E DE PERNAS PARA O AR
(E PARA O CHÃO)
uma criação TEATRO DO VESTIDO

45 min. aprox.

08 a 11 MAI | seg a qui 10h30 e 15h00 

17 e 18 MAI | qua e qui 10h30 e 15h00 // 19 MAI | sex 10h30 e 14h00

público-alvo grupos escolares (dos 5 aos 9 anos) | preço 1,503

20 MAI | sáb 10h30 e 15h00

público-alvo Famílias (c/ crianças dos 5 aos 9 anos) | preço 1,503
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e a maturidade interpretativa e 
constante capacidade de reno-
vação do Grupo de Percussão. 

Neste concerto, para além das 
obras compostas por António 
Chagas Rosa, o grupo aborda 
ainda temas de outros compo-
sitores como Viet Cuong, José 
Manuel Lopez Lopez, Isabel 
Soveral e Fernando Villanue-
va. Para palco, trazem o som 
ocultado e límpido da água que 
coabita nas nossas casas, a 
dança da mãe Yemayá criadora 
da vida, o haikus marítimo que 

nos inspira, o movimento do 
Dragão protetor dos oceanos 
e as diferentes texturas de um 
movimento perpétuo que con-
vida ao imaginário de cada um.
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A relação de Portugal com o 
mar é de incontornável im-
portância: tem vindo a definir 
social, cultural e estrategica-
mente o país, marcando a sua 
história ao longo dos séculos. 
É sob o signo da água que o 
coletivo Drumming apresenta, 
em Viseu, Mares, do composi-
tor António Chagas Rosa. Um 
trabalho que pode ser enca-
rado como uma fantasia de 
um português nascido à beira 
mar, mas que demonstra bem 
a variedade de recursos e ma-
turidade criativa do compositor 

MÚSICA

13 MAI

MARES
DRUMMING - GRUPO DE PERCUSSÃO

sáb 21h30 | 70 min. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes)

/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 67)

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Direção Miquel Bernat
Percussão Miquel Bernat, Rui Rodrigues, 

João Tiago Dias, Pedro Oliveira, 
Saulo Giovannini e João Miguel simões

Desenho de som Süse Ribeiro
Desenho de luz Emanuel Pereira

Produção Drumming Grupo de Percussão
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temática. O resultado é uma 
gravação integral da obra na 
qual junta a sua voz à de 44 
vozes de Goa, Timor, Moçam-
bique, Angola, Brasil e outras 
comunidades falantes de Por-
tuguês.

Ao partilhar o seu audiolivro, 
António Fonseca acredita que o 
público passará a ter outra vi-
são da obra e do seu conteúdo.

©
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Falar de Os Lusíadas é muitas 
vezes relembrar que a obra 
não desperta as melhores 
memórias em cada um de nós. 
Talvez por a escrita de Luís 
Vaz de Camões ser difícil de 
ler, o que muitas vezes afasta 
as pessoas. Contudo, António 
Fonseca defende que a ilustre 
obra contém um ritmo e uma 
musicalidade cativante que só 
se manifesta quando se ousa 
dizê-la em voz alta.

Desde há cerca de nove anos 
que o ator tem trabalhado esta 

APRESENTAÇÃO DE AUDIOLIVRO

18 MAI

OS LUSÍADAS 
COMO NUNCA

OS OUVIU
de LUÍS VAZ DE CAMÕES

ditos por ANTÓNIO FONSECA

qui 19h00 | 60 min. 

Todos os públicos

Entrada gratuita

Produção executiva Rosa Cardoso
Gravação estúdios Antena1
Sonorização Luís Franjoso

Edição Caleidoscópio
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A história da primeira viagem 
de Lisboa à Índia, feita, há mais 
de quinhentos anos, por cerca 
de duas centenas de portugue-
ses, comandados por Vasco da 
Gama; uma história verídica 
reinventada por Camões que 
aproveita para reavivar alguns 
momentos mais significativos 
e dramáticos da História de 
Portugal; uma aventura em-
polgante capaz de nos fazer 
rir e comover pelas suas res-
sonâncias na nossa história 
individual e coletiva. António 
Fonseca, ator e criador do 
audiolivro Os Lusíadas como 
nunca os ouviu, recupera nesta 

interpretação a primeira parte 
da viagem, a ida para a Índia, 
contada com a música dos ver-
sos de Camões.

TEATRO

19 MAI

OS LUSÍADAS 
DE LISBOA À ÍNDIA | IDA
de LUÍS VAZ DE CAMÕES

conceção e interpretação ANTÓNIO FONSECA

sex 10h30 e 15h00 | 80 min.

público-alvo 9º ano e Ensino Secundário

preço único 1,503
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volvidos pelo Henrique Amoedo 
ao longo da sua trajetória pro-
fissional. 

Noções básicas de consciência 
corporal, domínio do movimen-
to e composição são elementos 
indispensáveis ao desenvol-
vimento de boas e melhores 
práticas em dança e estarão 
presentes neste workshop.
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Henrique Amoedo, diretor ar-
tístico do grupo Dançando 
com a Diferença, propõe um 
workshop de introdução à Dan-
ça Inclusiva. 

Assente nos conceitos e pres-
supostos da área da Dança, da 
Educação Especial, da Reabi-
litação e da Educação Física, 
esta oficina permitirá aos par-
ticipantes experimentar exer- 
cícios relacionados com os 
princípios de Rudolf Laban, o 
contacto/improvisação e aspe-
tos da dança inclusiva desen-

WORKSHOP

24 MAI

DANÇA INCLUSIVA
orientação HENRIQUE AMOEDO

qua 19h00 às 21h00

público-alvo Pessoas sem experiência 

em dança ou em dança criativa

lotação 16 participantes

preço único 53 // descontos não aplicáveis
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Passa uma pessoa. Não. São 
várias pessoas. Uma aqui, ou-
tra mais além. E aquela? Não 
estava ali antes. Ou estava? 
Estava fixa num ponto, não 
terá sido vista.

Composição para desenho de 
movimentos fixos não rígidos e 
trabalho dos contrastes rítmi-
cos do corpo em deslocação é 
a proposta de Tânia Carvalho, 
convidada a coreografar para 
o grupo Dançando com a Dife-
rença, da Madeira. Em Doesdi-
con, os movimentos fixos são 
depois libertados, não para 
apagar esses mesmos movi-
mentos, mas para os entender.

Contando com mais de 20 co-
reografias de diferentes cria-
dores, o grupo Dançando com 
a Diferença já apresentou o 
seu trabalho em mais de 20 
países, com grande reconhe-
cimento do público e da crítica 
especializada.

DANÇA

26 e 27 MAI

DOESDICON
uma criação de TÂNIA CARVALHO

com GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

direção artística HENRIQUE AMOEDO

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 8 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 67) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

ESTREIA

Coreografia e direção Tânia Carvalho
Música Diogo Alvim

Figurino Aleksandar Protic
Desenho de luz Tânia Carvalho

Elenco A definir (entre os intérpretes do 
Dançando com a Diferença)
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A BoCA - Bienal de Artes Contem-
porâneas terá uma extensão a 
Viseu com a exposição da coreó-
grafa e bailarina Tânia Carvalho. 
Nesta bienal, a artista dá a co-
nhecer uma faceta mais desco-
nhecida do seu trabalho: o dese-
nho como catalisador das suas 
ideias cénicas. Com desenhos 
inéditos, a exposição funciona 
como uma extensão do seu tra-
balho coreográfico, como uma 
representação de lugares da 
imaginação impossíveis de con-
cretizar com os bailarinos. 

Em Toledo, as coreografias dos 
corpos, que ao primeiro olhar 
parecem levianas, são simulta-
neamente carnavalescas e ma-
cabras, como que retiradas de 

rituais, de bandas desenhadas 
ou de livros de terror. Com os 
seus desenhos Tânia Carvalho 
continua a questionar a condi-
ção humana, a solidão e o seu 
lugar no mundo.

A bienal, com a direção artística 
de John Romão, reúne artistas 
das artes visuais, artes cénicas, 
performance e música, e tem 
lugar em instituições culturais 
diferentes e espaço público. 
Muitos dos artistas experimen-
tam novas incursões no seu cor-
po de trabalho.

EXPOSIÇÃO

27 MAI a 14 JUN

TOLEDO
de TÂNIA CARVALHO

exposição no âmbito da BoCA

seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo

Entrada gratuita

Organização
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Numa manhã comum, um pás-
saro aparece e pousa na cabe-
ça de um menino. Já atrasado 
para a escola e sem tempo 
para brincar com ele, o menino 
acaba por sacudi-lo, de modo a 
espantá-lo. O pássaro esvoaça, 
para logo de seguida, voltar a 
aninhar-se no seu cabelo. É 
com base nesta narrativa que 
surge Parece um Pássaro, a 
história de um menino que en-
contra um curioso chapéu.

Parece um Pássaro é o quinto 
livro do ciclo de leituras Li-
vros com Pernas para Andar, 
desenvolvido pela Associação 
Cultural Plataforma85 em par-
ceria com a Associação para a 

Promoção Cultural da Crian-
ça. Partindo da obra escrita 
por David Machado, Raimundo 
Cosme conta a história do me-
nino que encontra um curioso 
chapéu, fundindo assim a leitu-
ra encenada e o teatro, recor-
rendo também aos elementos 
visuais criados pelo ilustrador 
Gonçalo Viana.

TEATRO

29 MAI a 03 JUN

PARECE UM PÁSSARO
de RAIMUNDO COSME

seg a sex 10h30 e 15h00 | 40 min. aprox.

público-alvo grupos escolares dos 3 aos 9 anos | preço 1,503

sáb 15h00 | 40 min. aprox.

público-alvo m/ 3 anos | preço único 43

Criação e interpretação
Raimundo Cosme

Conceção plástica Gonçalo Viana
Desenho de luz Sara Garrinhas

Figurino Costura Armada

Sonoplastia Isabelle Coelho
Produção executiva e difusão

Francisca Rodrigues
Coprodução Teatro Maria Matos,

Centro Cultural Vila Flor e Plataforma85
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ção da obra Rule of Thirds, é o 
ponto de partida para um olhar 
próximo sobre o mundo criativo 
da dupla de coreógrafos. O do-
cumentário acompanha a cons-
trução coreográfica durante os 
ensaios, em estúdio, regista 
o esforço contínuo de aperfei-
çoamento da obra e a sua evo-
lução até à estreia, em Lisboa, 
e à posterior apresentação no 
Teatro Viriato, em Viseu. Em 
simultâneo, dá a conhecer al-
gumas das criações anteriores, 
através da análise feita por per-
sonalidades ligadas à dança.

O Teatro Viriato agradece à RTP 
a autorização para apresentar 
este episódio antes da estreia 
em televisão.
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Portugal que dança é a nova 
série documental da RTP que 
o Teatro Viriato tem o privilé-
gio de apresentar em primeira 
mão, ao exibir em estreia na-
cional o episódio sobre os co-
reógrafos São Castro e António 
Cabrita, diretores artísticos da 
Companhia Paulo Ribeiro. Este 
novo trabalho da RTP procu-
ra dar a conhecer alguns dos 
mais interessantes coreógra-
fos da dança contemporânea 
portuguesa. O quotidiano de 
trabalho de São Castro e An-
tónio Cabrita, durante a conce-

DOCUMENTÁRIO

02 JUN

PORTUGAL
QUE DANÇA

SÃO CASTRO E ANTÓNIO CABRITA

sex 19h30 | 60 min. aprox. 

Todos os públicos

Entrada gratuita

ESTREIA
NACIONAL

Realização Cristina Ferreira Gomes
Autoria e entrevistas Luiz Antunes

Imagem Verónica da Costa,
Cristina Ferreira Gomes,

André Carrilho e Lee Fuzeta
Som José Cristo e Nuno Paula

Montagem Pedro Duarte
Direção de produção Ana Rita Osório

Produção Mares do Sul
Para a RTP 2

Apoio à produção
Teatro Municipal do Porto

Apoio à criação 
Fundação Calouste Gulbenkian

Agradecimento RTP
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Pasta e basta – um mambo ita-
liano é um espetáculo de teatro 
culinário e interlinguístico que 
cruza Portugal, Itália, Cabo 
Verde e Índia para fazer nascer 
um objeto comum: três pratos 
que têm em si o mundo inteiro.

Com criação de Giacomo Scalisi, 
Miguel Fragata e Afonso Cruz, 
Pasta e Basta surge da neces-
sidade de encontrar uma forma 
de arte para falar da intercul-
turalidade das cidades em que 
vivemos, para falar das dife-
rentes culturas, das diferentes 

linguagens e dos diferentes 
sabores. 

Juntos fazemos e comemos 
massa, um agente secreto que 
nos instiga a olhar o mundo 
com outros olhos - ou com ou-
tra barriga!

TEATRO CULINÁRIO

08 a 11 JUN

PASTA E BASTA 
UM MAMBO ITALIANO
de GIACOMO SCALISI | cocriação MIGUEL FRAGATA e AFONSO CRUZ

qui, sex e sáb 19h30 | 210 min. | m/ 12 anos

dom 11h30 | 210 min. | versão especial para famílias c/ crianças m/ 6 anos

preços: 153 (m/ 12 anos) / 103 (dos 6 aos 12 anos)

local de apresentação Quinta de Lemos, Silgueiros

Bilhetes à venda no Teatro Viriato até ao dia 07 de junho.

Textos Afonso Cruz
Intérpretes 
Giacomo Scalisi e André Amálio
Desenho de luz Joaquim Madaíl
Produção e difusão Maria Miguel Coelho

Produção e acompanhamento Sara Palácios
Carpintaria Daniel Neagoe
Produção Cosa Nostra - Cooperativa Cultural
Coprodução Festival Todos
Colaboração Conserveira de Lisboa 

Mecenas do projeto
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Concebida a partir do monó-
logo O Contrabaixo, de Patrick 
Suskind, nesta nova criação, 
os coreógrafos António Cabri-
ta e São Castro, da Companhia 
Paulo Ribeiro, pretendem ex-
plorar a metáfora estabeleci-
da entre a hierarquia de uma 
orquestra e a organização da 
sociedade. 

Em Um solo para a Sociedade, 
os dois coreógrafos procuram 
aprofundar a reflexão sobre 
como as pessoas ocupam um 
território comum, abordando 
problemáticas que norteiam a 
condição humana, tais como o 
amor, a liberdade, a escolha, a 
identidade; ampliando o gesto 
como movimento elaborado e 

exteriorizado dessa reflexão. 
O confronto do eu e dos outros, 
do barulho e do silêncio, em 
som visível no corpo. 

Um solo diante da sociedade, 
o público. Um público que ob-
serva o indivíduo, um intérpre-
te que observa a sociedade.

DANÇA

09 JUN

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

sex 21h30 | 50 min. aprox. | m/ 6 anos

preço único 7,503 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Conceito e coreografia 
António Cabrita e São Castro 

Interpretação A definir 
Produção Companhia Paulo Ribeiro

Coprodução Teatro Viriato

ESTREIA
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teve o privilégio de acompa-
nhar o percurso destes jo-
vens durante a sua formação 
e apresenta um conjunto de 
fotografias que convida à lei-
tura do que foi a composição 
do movimento/identidade de 
cada um. Um trajeto marca-
do por uma busca incansável, 
um turbilhão de processos, de 
possibilidades e de rejeições; 
alimentado por um contacto 
com coreógrafos nacionais 
e internacionais de várias 
gerações, que lhes permitiu 
construírem/desconstruírem 

perceções, pensamentos e 
representações. A exposição 
desagua num espaço/tempo 
propício à entrega a si pró-
prios do começo, abrigados 
na ideia de in put/out put, en-
quanto metáfora para uma 
leitura do mundo.
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Três corpos, pioneiros de um 
percurso de aprendizagem 
alternativo (à norma) contam 
viagens, histórias, aprendi-
zagens que assimilaram e 
que agora devolvem com o 
seu imaginário sempre em 
transformação. Catarina Keil, 
Pedro Gomes e Rafaela Crom-
bie, jovens alunos que inaugu-
raram o ensino especializado 
da Dança em Viseu na escola 
Lugar Presente, fundada pela 
Companhia Paulo Ribeiro, são 
os protagonistas desta ex-
posição. Fernando Carqueja 

EXPOSIÇÃO

17 JUN a 28 JUL

3 CORPOS 
EM VIAGEM

fotografias de FERNANDO CARQUEJA

seg a sex 13h00 às 19h00 

e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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A Companhia Nacional de Bai-
lado promove em Viseu uma 
masterclass com a bailarina 
Barbora Hruskova. 

Destinada a alunos, esta mas-
terclass tem como objetivo 
aprofundar os conhecimen-
tos na área da dança clássica. 
Barbora Hruskova terá ainda 
a oportunidade de partilhar 
a sua experiência enquanto 
bailarina profissional, respon-
dendo a dúvidas e inspirando 
os participantes.

Barbora Hruskova, com na-
cionalidade francesa, estudou 
no Conservatório Superior 
Nacional de Música e Dança 

de Paris. Com um currículo 
vasto, faz parte do elenco da 
Companhia Nacional de Baila-
do desde 2003, como bailarina 
principal. Desempenha desde 
março de 2016 as funções de 
Mestra de Bailado da CNB.

MASTERCLASS

16 JUN

DANÇA CLÁSSICA
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

orientação BARBORA HRUSKOVA

sex 16h00 às 17h30

público-alvo alunos m/ 11 anos com formação em dança

preço único 1,503

Inserido no programa dos 40 anos
da Companhia Nacional de Bailado
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Criar um espetáculo para uma 
bailarina que chega ao fim da 
sua carreira, nomeadamen-
te para a bailarina Barbora 
Hruskova. Foi este o desafio 
lançado pela Companhia Na-
cional de Bailado ao encena-
dor Tiago Rodrigues e a Mário 
Laginha. 

Em colaboração com Barbora, 
ambos traduziram para o palco 
esse momento definitivo dum 
corpo que está prestes a aban-
donar a dança. Partilham ainda 
aquilo que a dança clássica ob-
sessivamente esconde: o traba-
lho infernal que está por detrás 
da beleza etérea do ballet, a dis-

ciplina militar, a dedicação que 
é quase devoção, a incessante 
busca da perfeição, as priva-
ções, a autocritica e o prazer 
depois do estonteante cansaço. 

Mais do que uma biografia, A 
Perna Esquerda de Tchaikovski é 
uma peça em torno da memória 
do corpo e da bailarina Barbora. 
Em estreito diálogo com o piano 
de Mário Laginha, que em pal-
co interpreta a música original 
que compôs, Hruskova revisita 
a sua carreira e as marcas que 
essa vida na dança traçou no 
seu corpo.

DANÇA

17 JUN

A PERNA ESQUERDA 
DE TCHAIKOVSKI
de TIAGO RODRIGUES | COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

sáb 21h30 | 90 min. | m/ 6 anos

preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 67) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Bailarina Barbora Hruskova
Texto e direção Tiago Rodrigues
Música original e piano Mário Lagina
Desenho de luz Cristina Piedade
Inserido no programa dos 40 anos
da Companhia Nacional de Bailado



42 ESPAÇO ABERTO… 
ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

nós. E a identidade cultural por-
tuguesa? Existe? Estará a nossa 
identidade cultural em perigo 
com a globalização? A verdade 
é que a chamada cultura portu-
guesa se foi construindo também 
a partir de África, da América e 
até do Oriente. Será que existem 
culturas puras, ou arte descon-
taminada? A cultura e a arte são 
elementos indissociáveis de toda 
a humanidade!

No palco do Teatro Viriato, os 
alunos da nossa escola, trans-
figuram-se numa diversidade 

de personagens, assumindo 
movimentos do seu e de outros 
corpos. Enquanto fio condutor, 
procurámos usar sonoridades 
lusófonas, como forma de unir 
expressões corporais e estilos de 
dança. Queremos que neste pal-
co caibam muitos EU, TU, NÓS e 
VÓS. Revelando as suas múltiplas 
identidades, eles saltam, correm, 
riem, rodopiam, olham, mergu-
lham, flutuam, abraçam, sentem, 
envolvem… Esperemos que vos 
façam vibrar!

Ana Cristina Pereira 

(Diretora Pedagógica da Escola Lugar Presente)
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A identidade é o ponto de partida 
para os trabalhos apresentados 
neste final de ano letivo. Mas o 
que é isso de identidade? A nossa 
identidade própria ou coletiva en-
quanto membros de uma socieda-
de? Enquanto membros de uma 
escola, de uma cidade, de um 
país, de um continente? De uma 
civilização? Todas estas ideias se 
confundem quando as tentamos 
organizar numa matrioska de 
escalas. Não conseguimos per-
ceber o que é mais importante ou 
menos importante. O que é que 
está no interior ou no exterior de 

DANÇA E TEATRO

20 a 25 JUN

APRESENTAÇÕES 
LUGAR PRESENTE

+info em breve

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

www.lugarpresente.com
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Em cada cidade a história é di-
ferente, mas o resultado é um 
espetáculo orgânico, diversifi-
cado, que passeia por diversas 
personagens, épocas e lugares, 
com a finalidade de contar a 
história de uma pessoa.

Portátil é, para os integrantes 
do Porta dos Fundos, um lugar 
de invenção, de desdobramen-
to, desenvolvimento dos atores 
e cumplicidade com a plateia. 
Para os espectadores, é pos-
sível testemunhar, ao vivo, o 
processo criativo do grupo de 

humor, e para os atores, o es-
petáculo trabalha a química, a 
cumplicidade, a generosidade e 
a partilha de ideias.
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Portátil é um espetáculo de im-
provisação sem interrupções, 
em formato longo, do coletivo 
brasileiro de sucesso Porta dos 
Fundos. Cada espetáculo parte 
de uma entrevista a um mem-
bro da plateia que dá origem a 
uma peça inteiramente impro-
visada, com princípio, meio e 
fim. Com os poucos dados que 
o voluntário fornece aos ato-
res, acompanhados por uma 
banda sonora composta no 
momento, o elenco cria uma 
narrativa própria que percorre 
as memórias do entrevistado. 

TEATRO

03 JUL

PORTÁTIL
de PORTA DOS FUNDOS

seg 21h30 | 70 min. | m/ 12 anos 

preços únicos 203 (plateia e camarotes)

/ 183 (frisas frontais e laterais)

 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 

Elenco Gregório Duvivier, 
João Vicente de Castro, 

César Mourão e Gustavo Miranda 
Música Andres Giraldo 

Direção Barbara Duvivier 
Figurinos Gilda Midani 

Cenário Gigi Barreto 
Iluminação Felipe Lourenço 

Operador de som Pedro Benevides 
Supervisão artística Marcio Ballas e 

Gustavo Miranda 
Direção de produção

Roberta Brisson e Marta Brigham 
Realização Porta dos Fundos e H2N 
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Desde o início que a Compa-
nhia Nacional de Bailado tem 
privilegiado o contacto com 
escolas de dança, com vista 
à promoção desta disciplina 
artistica, ao contacto entre 
alunos e bailarinos profis-
sionais, mas também com o 
objetivo de inspirar os jovens 
a uma aprendizagem exigen-
te da dança. Aproveitando a 
digressão dos quatro gran-
des êxitos que marcaram as 
temporadas mais recentes da 
Companhia Nacional de Bai-
lado, o professor e ensaiador 
Rui Alexandre da companhia 
irá orientar uma masterclass 
de dança clássica. 

MASTERCLASS

07 JUL

DANÇA CLÁSSICA
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

orientação RUI ALEXANDRE

sex 10h30 às 12h00 

público-alvo alunos m/ 11 anos com formação em dança

preço único 1,503

Inserido no programa dos 40 anos
da Companhia Nacional de Bailado
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A Companhia Nacional de Bai-
lado apresenta no Teatro Viria-
to quatro grandes êxitos que 
marcaram as suas temporadas 
mais recentes. Treze Gestos de 
um Corpo, de Olga Roriz, é uma 
referência a nível nacional e 
internacional, constituída por 
uma sucessão de solos que se 
apresentam num crescente de 
intensidade dramática. Será 
que é uma Estrela?, recente-
mente coreografada por Vasco 

Wellenkamp, homenageia a 
bailarina Graça Barroso. Her-
man Schmerman, de William 
Forsythe, mostra-nos o encon-
tro de um casal, através de uma 
execução técnica quase impos-
sível e sugere-nos ainda uma 
narrativa de humor muito subtil. 
Para finalizar, Ohad Naharin de-
mostra a sua capacidade de sa-
ber fazer o público dançar com a 
peça Minus 16. 

DANÇA

07 JUL 

TREZE GESTOS DE UM CORPO
SERÁ QUE É UMA ESTRELA?
HERMAN SCHMERMAN
MINUS 16
coreografias de OLGA RORIZ, VASCO WELLENKAMP, 

WILLIAM FORSYTHE e OHAD NAHARIN

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

sex 21h30 | 120 min. aprox. c/  intervalo | m/ 6 anos

preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 67) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

TREZE GESTOS DE UM CORPO
coreografia Olga Roriz
música António Emiliano

SERÁ QUE É UMA ESTRELA?
coreografia Vasco Wellenkamp 

HERMAN SCHMERMAN
coreografia, espaço cénico 
e desenho de luz William Forsythe 
música Thom Willems

MINUS 16
coreografia e figurinos Ohad Naharin

Inserido no programa dos 40 anos
da Companhia Nacional de Bailado
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No mega-projeto a que Luis 
Miguel Cintra se lança depois 
de fechada a Cornucópia, com 
um grupo de atores com quem 
mantém laços de cumplicida-
de, a dupla mítica D. João e o 
seu criado Esganarelo chega 
ao Teatro Viriato, que copro-
duz a iniciativa em colabora-
ção com parceiros de mais 
três cidades. Em cada uma de-
las se criará, em diálogo com 
grupos de espectadores, uma 
das partes do texto que irá for-
mar um grande espetáculo (a 

apresentar em 2018). O D. João 
e o Esganarelo que Viseu verá 
aparecer já não correspondem 
à dupla do saudável criado e do 
terrível sedutor que se conhe-
ce da genial ópera de Mozart. 
Este D. João está cansado e 
arrasta-se de terra em ter-
ra com o criado amigo, quase 
como num road movie, fugindo 
de uma polícia que o condena-
rá à morte por ter assassinado 
um Comendador, pai de uma 
das mulheres seduzidas. 

ENCONTRO

28 JUL

UM D. JOÃO PORTUGUÊS
AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)

PRIMEIRO ENCONTRO: ANÁLISE DO TEXTO
com LUIS MIGUEL CINTRA

sex 19h30 às 22h00

público-alvo interessados em conhecer e acompanhar o processo de trabalho de Luis Miguel Cintra

inscrições obrigatórias na Bilheteira do Teatro Viriato

lotação 20 participantes 

Entrada gratuita

Um D. João Português
Dramaturgia e encenação Luis Miguel Cintra
Com André Pardal, Bernardo Souto,
Dinis Gomes, Duarte Guimarães,
Guilherme Gomes, Joana Manaças,
João Reixa, José Manuel Mendes,
Leonardo Garibaldi, Luís Lima Barreto,

Nídia Roque, Rita Cabaço, Rita Durão,
Sílvio Vieira e Sofia Marques
Direção de produção e assistência
de encenação Levi Martins
Coprodução Companhia Mascarenhas-Martins, 
Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor
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Partindo da Comédia nova inti-
tulada o convidado de pedra ou 
D. João Tonorio, o dissoluto, de 
Molière, o encenador Luis Mi-
guel Cintra, em conjunto com 
atores ligados ao trabalho do 
Teatro da Cornucópia procuram 
construir um mega espetáculo 
intitulado Um D. João Português. 
Para tal, propõe-se em divi-
dir o texto em quatro partes 
e a trabalhá-lo com diversos 
teatros, entidades e comuni-
dades. 

Em Viseu, depois de um pri-
meiro encontro de trabalho 
criativo em julho, o encenador 
apresenta o 3º e 4º atos deste 
trabalho. Em As Árvores (dos 
desgostos), D. João e Esgana-

relo passam pelo cemitério e 
cruzam-se com a estátua fu-
nerária do comendador que 
D. João matou. Para espanto 
dos dois, um morto aceita o 
convite.

TEATRO

15 e 16 SET

AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)
dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 12 anos

preço a definir

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

ESTREIA
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GALERIA
TEMPORÁRIA

PALÁCIO DO GELO SHOPPING

Em 2015, o Palácio do Gelo convidou o Teatro Viriato a ocupar um 
espaço comercial e a transformá-lo numa Galeria Temporária, a 
qual desde essa data tem acolhido exposições, exibição de docu-
mentários e a realização pontual de atividades. Esta é uma ini-
ciativa que permite a divulgação do Teatro Viriato, da Companhia 
Paulo Ribeiro e da Escola Lugar Presente. 

Para além deste trabalho de promoção, o Teatro Viriato e o Palá-
cio do Gelo serão parceiros do FujiFilm – Festival Internacional de 
Fotografia com a apresentação da exposição de Rasmus Degnbol. 

FUJIFILM – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

EXPOSIÇÃO

06 MAI a 04 JUN
EUROPE’S NEW BORDERS
de RASMUS DEGNBOL

local Piso 1 / loja 115 A

EXPOSIÇÃO 
27 MAR a 05 MAI
A LESTE
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
27 MAR a 05 MAI
SEMPRE EM FRENTE 
ATÉ AO AMANHECER
de ZITO MARQUES
produção TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO
06 JUN a 25 JUL
PONTO DE PARTIDA – 
RESIDÊNCIA E CRIAÇÃO
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
06 JUN a 25 JUL
VISEU A 01 DO 06’13
de ZITO MARQUES
produção TEATRO VIRIATO

TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO 
27 MAR a 05 MAI
COMPANHIA 
PAULO RIBEIRO
COMEMORAÇÃO 
DO 20º ANIVERSÁRIO
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
27 MAR a 05 MAI
A INTERPRETAÇÃO 
FÍSICA DAS IDEIAS
workshop de 
ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

EXPOSIÇÃO
06 JUN a 25 JUL
DIÁLOGOS EM LUGARES 
NÃO IMAGINADOS
de CARINA MARTINS

DOCUMENTÁRIO
06 JUN a 25 JUL
À MANEIRA 
DE PAULO RIBEIRO
oficina de LEONOR BARATA

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO 
27 MAR a 05 MAI
10 ANOS LUGAR PRESENTE
de JOSÉ ALFREDO

ESCOLA LUGAR PRESENTE
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NOVO CIRCO

26 a 28 JUN

PROJETO CASA
ERVA DANINHA

TEATRO

10 a 14 JUL

ENGOLIR SAPOS
de FERNANDO GIESTAS

RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS
A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na pro-
gramação regular que é apresentada ao público. Consciente do pa-
pel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao 
tecido artístico, o Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, 
equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas áreas 
possam desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior 
criatividade, com acesso às melhores condições de trabalho, usu-
fruindo da oportunidade de experimentar e testar opções em palco, 
potenciar os resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar 
das apreciações de alguns convidados para conversas pós-ensaios 
e/ou apresentações informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é concedido a 
cada companhia, artista ou projeto, esta cooperação fomenta a mo-
bilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma 
descentralização dos focos de formação e criação ao nível das artes 
de palco.
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FICA NO SINGELO
direção e coreografia CLARA ANDERMATT

02 JUN - Centro de Artes de Águeda

MOÇAMBIQUE
MALA VOADORA

03 ABR - Festival de Teatro de Curitiba - Centro Cultural 

Teatro Guaíra (Brasil)

08 e 09 ABR - SESC Vila Mariana, São Paulo (Brasil)

07 a 10 JUN - Plataforma Portuguesa de Artes Performativas 

- O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo

POR DELICADEZA
fotografias de JOSÉ ALFREDO

10 a 28 ABR - Espaço INFOART - Secretaria Regional da Economia 

Turismo e Cultura da Madeira, Funchal   

SUSPENSÃO 
de CLARA ANDERMATT

21 ABR – Cine-Teatro Louletano, Loulé

58 O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

A CIRCULAR
A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à 
criação artística do Teatro Viriato assenta também no assumir 
de coproduções de espetáculos de companhias e artistas 
nacionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

AS CRIADAS
de MARCO MARTINS
com BEATRIZ BATARDA, LUÍSA CRUZ E SARA CARINHAS

28 ABR - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

05 MAIO - Teatro Municipal de Vila Real

13 MAIO - Centro Cultural Gil Vicente, Sardoal

26 MAIO - Teatro Baltazar Dias, Funchal



Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na re-
gião em estreita relação com o público local, regional e nacional é 
um dos eixos estratégicas da ação do Teatro Viriato. Nesse sentido, 
durante o ano de 2017, o Teatro Viriato acolhe na sua programação 
anual o coreógrafo Henrique Amoedo enquanto Artista Residente.

HENRIQUE AMOEDO
Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo 
Dançando com a Diferença (2001), com sede na Ilha da Madeira. 

Criou o termo Dança Inclusiva (2002) que se refere à possibilidade 
de mudança da imagem social e inclusão de pessoas com 
deficiência na sociedade, através da arte de dançar e tem realizado 
diferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal 
e no estrangeiro, para a difusão e implementação do referido 
conceito.

Licenciou-se em Educação Física e concluiu a sua especialização 
em Consciencialização Corporal, ainda no Brasil. Tem Mestrado 
em Performance Artística - Dança pela Faculdade de Motricidade 
Humana (Lisboa) e atualmente é doutorando em Motricidade 
Humana, na especialidade de Dança, na mesma universidade. 

Deu início ao trabalho da Roda Viva Cia. de Dança (1995), da 
qual foi fundador e diretor (no Brasil) até 1998 e tem realizado 
a coordenação e/ou direção artística de projetos de dança na 
comunidade em parceria com diferentes instituições nacionais e 
europeias.
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62 O TEATRO VIRIATO EM REDE

DANÇA

A TUNDRA
de LUÍS GUERRA

DATAS DA DIGRESSÃO · 2017 

20 ABR - Teatro Académico de Gil Vicente | Coimbra 
22 ABR - Centro Artes de Ovar | Ovar 
29 ABR - Teatro Micaelense | Ponta Delgada 
10 MAI - Teatro Municipal do Porto

TEATRO 
OLHAR DE MILHÕES 
de RAQUEL CASTRO 

DATAS DA DIGRESSÃO · 2017 
24 OUT - Espaço do Tempo | Montemor-o-Novo | ESTREIA 
28 OUT - Teatro Viriato | Viseu 
04 NOV - Centro Cultural Vila Flor | Guimarães 
11 NOV - Centro Artes de Ovar | OVAR 
18 NOV - Teatro Municipal da Guarda 
23 NOV - Teatro Académico de Gil Vicente | Coimbra 
25 NOV - Teatro Virgínia | Torres Novas 
01 e 02 DEZ - Teatro Carlos Alberto | Porto 
06 e 07 DEZ - Maria Matos Teatro Municipal | Lisboa 
16 DEZ - Teatro Micaelense | Ponta Delgada

REDE 
DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

5 SENTIDOS
Pensada para promover a programação cultural e a produção 
artística em rede, a 5 Sentidos foi criada , inicialmente em 2009, 
por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 
2013 para 10 parceiros e mais recentemente para 11. Esta rede 
de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 
uma colaboração mais estreita entre as várias instituições. As 
estruturas que integram esta rede de programação cultural 
são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural de Vila Flor 
(Guimarães), Centro de Artes de Ovar, O Espaço do Tempo 
(Montemor-o-Novo), Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), 
Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta 
Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional São 
João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal 
do Porto Rivoli · Campo Alegre.

PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL
A Rede de programação 5 Sentidos desenvolveu um programa 
de convite à coprodução e digressão de criações nacionais 
nas áreas da dança e do teatro. Ao abrigo deste programa, 
os artistas têm a liberdade de desenvolver o seu percurso 
artístico contando com apoio financeiro, residências, produção 
e digressão concertada pelas 11 estruturas culturais. Em 
2015 e 2016, Luís Guerra e Raquel Castro foram os artistas 
convidados pela rede de programação a criar novas propostas 
artísticas. 
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Constituída em 2016, a PERFORMART – Associação para as Artes 
Performativas em Portugal pretende promover as múltiplas formas 
de manifestação cultural e artística no âmbito das artes performati-
vas, quer a nível nacional quer a nível internacional.

A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela pro-
moção de iniciativas que permitam o reconhecimento e o desenvol-
vimento sustentável do setor das artes do espetáculo e dos seus 
profissionais; pela estruturação de redes de trabalho entre os seus 
associados; pela representação dos interesses dos seus membros 
perante as instituições nacionais e internacionais; e pela promoção 
da tomada de posição conjunta acerca de assuntos relevantes para o 
setor. A associação pretende criar espaços de reflexão, organizando 
e promovendo grupos de trabalho, seminários, estudos de caráter 

ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES
PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus 
associados e o estabelecimento de parcerias entre os diferentes 
membros e outras associações.

SÃO MEMBROS FUNDADORES DA PERFORMART: 
· A Oficina / Centro Cultural Vila Flor; 
· CAEV / Teatro Viriato; 
· EGEAC; 
· Fundação Casa da Música; 
· Fundação Centro Cultural de Belém; 
· Fundação Serralves; 
· Instituto Politécnico do Porto; 
· O Espaço do Tempo; 
· OPART; 
· Teatro do Bolhão; 
· Teatro Experimental do Porto; 
· Teatro Municipal de Almada; 
· Teatro Nacional Dona Maria II;
· Teatro Nacional São João.
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DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal do 
Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos do Teatro 
Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; Profissionais 
do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e SMAS, todos os 
restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios 
membros institucionais das Obras Sociais, Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe 
beneficiar de descontos progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos 
da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 
De seg a sex, das 13h00 às 19h00. 
Em dias de espetáculo das 13h00 às 22h00. 
Em espetáculos a realizar de manhã, 
a bilheteira abre 1h antes do mesmo, 
encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos 
sáb, dom e feriados, a bilheteira abre às 
13h00, encerrando 30 minutos após o 
início do espetáculo.
Agora também em BOL 
(www.teatroviriato.com), nos balcões 
dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS 
Reservas efetuadas por telefone e 
email. Os bilhetes reservados devem ser 
levantados até 3 dias após a reserva e até 
pelo menos 24h antes da hora de início do 
espetáculo. Não há lista de espera para 
eventuais desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 
alunos, um adulto tem direito a bilhete 
gratuito. 
Público carenciado e instituições de 
solidariedade social beneficiam de 
bilhetes subsidiados por donativos dos 
Amigos do Teatro Viriato. 
A confirmação das reservas e o 
levantamento dos bilhetes de grupos 
escolares deverá ser efetuado, pelo 
menos, uma semana antes da data da 
atividade. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
Após o início do espetáculo não é 
permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.° 
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), 
não havendo lugar ao reembolso do preço 
pago pelo bilhete. 
O bilhete deverá ser conservado até ao 
final do espetáculo. 
É expressamente proibido filmar, 
fotografar ou gravar, assim como fumar, 
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem 
desligar os telemóveis e outras fontes de 
sinal sonoro. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Assistência a pessoas 
com deficiência motora. 
(Agradecemos a sua solicitação 
antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente); 
Internet wireless;
Foyer aberto em 
horário de Bilheteira e Bar.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
À seg, ter e qua (mediante marcação 
prévia).

• 

• 

• 

• 

ASSINATURAS

Preço
A 103

Preço
B 153

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Hiper 3 2 5 603 253

Mini 2 1 3 353 153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.



ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros
na extensão da livraria Leya no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação
do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),
na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);

·  Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;

·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;

·  Descontos na Mais Optica (informações na loja);

A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes 
gratuitos e de descontos no Teatro Viriato e em outras instituições 
culturais da região, nossas parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 

Amigos · 2017

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro BMC CAR 
• Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta • Moderato Família Caldeira Pessanha 
• Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA • Andante Farmácia Avenida • Grupo de 
Amigos do Museu Nacional Grão Vasco • Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • 
Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • Benigno Rodrigues 
• Cláudia Saraiva • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana 
Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Figueiredo 
Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • 
Geraldine de Lemos • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria 
José Agra Regala da Fonseca •  José Gomes • José Luís Abrantes • Júlio da Fonseca 
Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira 
• Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e 
Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e 
Vitória Espada • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • Júnior 
Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Diogo Ascenção • Dinis Sousa • Eduardo 
Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar Gomes • Maria Leonor Martins • Maria Inês 
Pinto • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • Tomás Madoreira. 
E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2017

Apoio · 2017 Assistentes de Sala vestidos por

Apoio à divulgação · 2017
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*aplicáveis todos os descontos  |  **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia
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1 14 4B
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2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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is
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A
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B
1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 10,001

Outros Preços Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 anos (em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo indicação em 
contrário e mediante apresentação de comprovativo do 
Centro de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares

Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes 

Diretor Administrativo e Financeiro • Sandra Correia Assessora 

Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • 

Maria João Rochete Coordenação de Produção • Carlos Fernandes 

Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de 

Palco • Ana Filipa Rodrigues Comunicação e Imprensa • Teresa Vale 

Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Frente 

de Casa • Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • 

Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José 

António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo 

Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António Pinto Informática 

• Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Aliosman 

Ahmed, Ana Rilho, André Rodrigues, Bruno Marques, Carla Juliane, 

Catarina Ferreira, Cláudio Alves, Franciane Maas, Francisco Pereira, 

João Almeida, Luís Sousa, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Roberto 

Terra, Rúben Marques, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva  

• Colaboração Técnica 

O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do 

Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por



UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO
coprodução TEATRO VIRIATO

09 JUN – Teatro Viriato, Viseu 
ESTREIA

Partindo de um texto que é uma peça de 
teatro, mais especificamente um monólogo, 
“O Contrabaixo”, de Patrick Suskind, 
lançamo-nos o desafio de criar um solo sem 
o recurso à palavra, mas que contenha, o 
fundamento eloquente do texto. (...) Nesta 
criação pretendemos aprofundar a reflexão 
sobre como as pessoas ocupam um território 
comum (...). O indivíduo enquanto elemento 
integrante de um grupo e a forte influência 
do mundo social…  
António Cabrita e São Castro

WALKING WITH KYLIÁN
Never Stop Searching 
de PAULO RIBEIRO
coprodução CENTRO CULTURAL VILA FLOR, 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO, TEATRO VIRIATO
e SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

17 e 18 NOV – Teatro Viriato, Viseu
ESTREIA 
25 NOV – Centro Cultural Vila Flor, 
Guimarães

À MANEIRA DE PAULO RIBEIRO 
OFICINA PARA ESCOLAS | criação e direção LEONOR BARATA 

12 ABR – Escola Básica Integrada e Secundária Jean Piaget, Viseu
27 ABR – Escola Secundária de Mortágua
02 a 04 MAI – Escola Secundária de Tondela 

CECI N’EST PAS UN FILM. DUETO PARA MAÇÃ E OVO
de PAULO RIBEIRO 

28 e 29 ABR – Convento São Francisco, Coimbra.
06 MAI – Festival DDD - Dias da Dança, Porto.
11 e 12 MAI – Centro Cultural de Belém, Lisboa.
03 JUN – Teatro Municipal de Vila Real, Vila Real.
23 e 24 JUN – Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal (Madeira)

EM CRIAÇÃO · 2017 EM DIGRESSÃO · 2017
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+ INFO:

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

Teatro Viriato Largo Mouzinho de Albuquerque, Apartado 2086 EC Viseu · 3501-909 Viseu 

T 232 480 110 · www.pauloribeiro.com · geral@pauloribeiro.com

DIREÇÃO ARTÍSTICA António Cabrita e São Castro



FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotografias de HERMAN SHMERMAN © Bruno Simão 
Publicação Periódica 3 edições (janeiro, abril e setembro)
Impressão Tipografia Beira Alta
Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica 
NIPC 504 570 870 · Nº ex. 7.500 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, salvo algumas exceções.

Partindo da chegada de uma nova 
estação do ano, a imagem da tem-
porada ABR/JUL tem como pano 
de fundo a celebração da prima-
vera, concretizada na seleção das 
cores Amarelo e Roxo e pela pre-
sença de pétalas em sinal de re-
nascimento natural. Contrastando 
com este sentimento festivo, a de-
signer aborda algumas temáticas 
mais sombrias que marcam a nova 
programação. Como por exemplo a 
morte e o suicídio tão presentes no 
espetáculo Despertar da Primave-
ra, representados pelas moscas, a 
cabeça de peixe e os vermes necró-
fagos. Se por um lado a figura cen-
tral, o bailarino vestido com uma 
saia, tanto remete para os espe-
táculos da Companhia Nacional de 
Bailado, com os seus solos, duetos 
e alternância entre elencos femini-
nos e masculinos, também alude 
à homossexualidade e libertação 

da sociedade moralista e conser-
vadora da nova criação dos Teatro 
Praga. Da Companhia Nacional de 
Bailado referência ainda à coreo-
grafia A Perna Esquerda de Tchaiko-
vski, às dores que a dança provoca 
no corpo de um intérprete, repre-
sentadas neste quadro através do 
peixe agarrado à perna esquerda 
do bailarino. Na nova temporada 
há ainda lugar para o encontro com 
o teatro e com a gastronomia com a 
peça Pasta e Basta – Um Mambo Ita-
liano. Esse encontro é bastante vi-
sível na imagem, na utilização pela 
designer de elementos como o es-
parguete, o peixe, a panela, a lata 
de conserva e o vapor. No global, 
o que transparece é uma ideia de 
esperança, de uma mão que pode 
ajudar na libertação, de um salto 
de um bailarino para a fuga neces-
sária, de um encontro que convida 
ao convívio intercultural.

SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA, DE CATHRIN LOERKE
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