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Nesta programação encontra-
mos uma geografia artística que 
se traduz numa multiplicidade 
de latitudes e longitudes. 

Uma geografia artística marcada 
pelo pensamento político e pelo 
questionamento do indivíduo na 
sociedade atual. Uma dimen-
são corporizada pela estreia de 
Luis Miguel Cintra no palco do 
Teatro Viriato, mas também por 
um feliz acaso. Há, precisamen-
te, dois anos atrás, em vésperas 
de eleições legislativas, apre-
sentávamos um texto de Henrik 
Ibsen, sobre a “verdade supre-
ma”. Agora em tempo de eleições 
autárquicas, levamos a palco  
O Pato Selvagem, do mesmo autor, 
peça encenada por Tiago Guedes 
e que resgata a “mentira necessá-
ria” para uma sociedade feliz.

Uma geografia artística que se 
amplia com a estreia de um novo 
projeto de formação para jovens, 
desta vez, em dança. Chama-se 
PEDRA e resulta de uma parce-
ria do Teatro Viriato com a Cul-
turgest e o Teatro Municipal do 
Porto. 

Uma geografia artística que se 
estende para fora de portas. Isto 
porque também já habituámos 
Viseu a não circunscrever a nos-
sa atividade ao espaço físico do 
edifício municipal. Desta vez, é 
o Teatro das Compras, que se 
propõe transformar a relação 
de cada um com quatro lojas da 
cidade. 

Uma geografia artística dese-
nhada por diferentes gerações 
de criadores nacionais e talvez a 
melhor expressão dessa dimen-
são seja a New Age, New Time, 
mostra de dança que, este ano, 
apresenta obras de Paulo Ribei-
ro, Teresa Silva, Filipe Pereira, 
João dos Santos Martins, Cláudia 
Dias, São Castro, António Cabrita, 
Marta Cerqueira, Ricardo Macha-
do e Rui Horta; e que se renova 
com a introdução de dois módu-
los de formação em dança.

Uma geografia artística que se 
quer, sobretudo, habitada, por 
isso, fica o convite para que a 
descubram e redesenhem con-
nosco. 

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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ENSAIOS NO TEATRO VIRIATO 

com GRAEME PULLEYN

06 NOV a 18 DEZ’17

seg e qua 18h45 às 20h45

PROCESSO DE SELEÇÃO 

JAN’18 

APRESENTAÇÕES 

12, 13 e 14 ABR’18

Teatro Jovem e lusofonia unem-se uma vez mais no projeto K Cena. 
Iniciado em 2012 pelo Teatro Viriato, este projeto tem contado com a 
parceria e intercâmbio do Teatro Vila Velha (Salvador / Bahia, Brasil) 
e do Instituto Camões/ Centro Cultural Português – Pólo do Mindelo, 
Cabo Verde). A partir de 2018, o Teatro Nacional São João e o Teatro 
Nacional Dona Maria II associam-se também a este projeto, o que 
trará ao longo de toda a edição novidades e atividades complementa-
res à criação das três habituais peças de teatro (uma por cada país). 
Em Viseu, caberá ao encenador Graeme Pulleyn guiar os jovens  
participantes na descoberta do teatro e do trabalho de ator. Valori-
zar a língua portuguesa através do teatro e fomentar a interação de  
jovens de diferentes nacionalidades, realidades culturais e contextos 
continuam a ser os grandes objetivos principais do K Cena. 

PROJETO COM A COMUNIDADE / TEATRO 

K CENA
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM

SE TENS ENTRE 14 E 18 ANOS INSCREVE-TE

na bilheteira do Teatro Viriato 

ou em www.teatroviriato.com

INSCRIÇÕES

ATÉ 

25 OUT’17
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PROJETO COM A COMUNIDADE / DANÇA 

PEDRA
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA 
DE REPORTÓRIO PARA ADOLESCENTES
coreógrafa convidada da primeira edição CLARA ANDERMATT

SE TENS ENTRE 15 E 18 ANOS E GOSTAS DE DANÇA INSCREVE-TE
na bilheteira do Teatro Viriato ou em www.teatroviriato.com

PEDRA é um projeto de dança contemporânea do Teatro Viriato, do 
Teatro Municipal do Porto e da Culturgest, destinado a adolescen-
tes entre os 15 e os 18 anos e com a orientação de um coreógrafo 
de renome. Nesta edição cabe a Clara Andermatt partilhar o seu 
vasto reportório com os jovens, que terão a responsabilidade de 
o apropriar e explorar de modo a criarem uma apresentação final. 
Este trabalho desenvolvido por Clara Andermatt terá em cada uma 
das cidades envolvidas coreógrafos assistentes (Romulus Neagu,  
Amélia Bentes e Cristina Planas Leitão). O PEDRA prevê este ano 
uma apresentação em Viseu e outra no Porto com a reunião dos gru-
pos das três cidades.

ENCONTRO

19 DEZ’17

ter 14h30 às 18h00

ENSAIOS

JAN A ABR’18 

(datas a divulgar 

em setembro 2017)

APRESENTAÇÕES

20 ABR’18

sex 15h00 e 21h30

TEATRO VIRIATO, VISEU

05 MAI’18

TEATRO 

MUNICIPAL DO PORTO

INSCRIÇÕES

DE 20 SET 

A 08 DEZ’17

PEDRA é um projeto de dança contemporânea para adolescentes 

coproduzido pela Culturgest, Teatro Municipal do Porto e Teatro Viriato
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20 anos depois de terem co-
dirigido – a convite de Jorge  
Salavisa – a peça Quatro Árias 
de Ópera para o Ballet Gul-
benkian, Clara Andermatt, 
João Fiadeiro, Paulo Ribeiro 
e Vera Mantero (re)encontra-
ram-se para dançarem, sob 
a direção do coreógrafo João 
dos Santos Martins, que nas-
ceu na transição dos anos 80 
para os anos 90, num tempo 
em que emergia o movimento 
da Nova Dança Portuguesa. 

O resultado foi Reencontro, 
um momento raro promovido 
pelo Teatro Viriato no Solar do 
Vinho do Dão, em Viseu. Uma 
celebração plena da efemeri-
dade da dança, mas também 
do tempo e do espaço dessa 

sessão de 30 de abril de 2016 
de um espetáculo que não se 
repetiu. 

Efemeridade agora contraria-
da nas fotografias de Carlos 
Fernandes que são expostas 
um ano depois desse Reen-
contro. Menos 21 fixa na histó-
ria da dança contemporânea, 
o movimento encontrado de 
quatro dos mais representati-
vos coreógrafos da Nova Dança 
Portuguesa, numa exposição 
que, tal como o espetáculo, se 
revela única na criação da me-
mória desse Reencontro. 

EXPOSIÇÃO / FOYER

14 SET a 22 DEZ

MENOS 21
fotografias de CARLOS FERNANDES

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

Entrada gratuita



12

©
 A

nd
ré

 R
ei

s

Desde o início do ano, e após 
o encerramento do Teatro da  
Cornucópia, que o encenador 
Luis Miguel Cintra se encontra 
a desenvolver o projeto tea-
tral Um D. João Português em 
quatro cidades do país. Depois 
de um primeiro encontro no 
Teatro Viriato, o encenador re-
gressa para apresentar parte 
deste projeto, cuja apresenta-
ção da versão completa acon-
tecerá em 2018. 

Em As árvores (dos desgostos), 
depois de D. João ter recebido 
uma mensagem do estalaja-
deiro, que o avisa que estão a 
ser seguidos por doze homens, 
encontramo-lo em fuga. De-
pois do confronto com os ir-

mãos de D. Elvira, esposa que 
entretanto abandonou, pas-
sam por um cemitério onde 
encontram a estátua funerária 
do Comendador que D. João 

“há seis mandou para a outra 
vida”. Contra todos os avisos 
do seu criado Esganarelo, 
convida a estátua para jantar. 
Para espanto dos dois, o mor-
to aceita o convite.

TEATRO

14 e 15 SET

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

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

preço 73 // descontos não aplicáveis | lotação limitada

// ESPAÇO DA PALAVRA 

Com André Pardal, Bernardo Souto, 
Dinis Gomes, Duarte Guimarães, 

João Reixa, Leonardo Garibaldi, Nídia 
Roque, Sílvio Vieira e Sofia Marques 

Dramaturgia e encenação
Luis Miguel Cintra

Coprodução Companhia Mascarenhas-
-Martins, Teatro Viriato 

e Centro Cultural Vila Flor
Apoio Universidade de Lisboa

ESTREIA
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Qual a relação entre o desen-
volvimento humano e a criação 
artística? A pergunta foi lan-
çada por Romulus Neagu que 
procurou através da observa-
ção, da visão, da audição, da 
voz, do andar e da perceção 
espacial perceber a ligação do 
processo de preparação do in-
divíduo e o processo de forma-
ção do performer. 

Unbounded, que surge como 
uma reflexão do coreógrafo, 
é um solo intimo centrado na 
questão da identidade e de 
como esta se revela impor-
tante não apenas no plano so-
cial, mas também no contexto 
concreto das artes do espe-

táculo, na relação eu-pessoa, 
eu-artista.

Dirigido a jovens em fase de 
forte alteração interior e exte-
rior, este espetáculo pretende 
estabelecer diálogo entre o 
processo artístico e o proces-
so de mudança individual no 
crescimento.

DANÇA

27 e 28 SET

UNBOUNDED (TÍTULO PROVISÓRIO) 
de ROMULUS NEAGU

45 min. 

qua 21h30 | m/ 6 anos

preço 53 // descontos não aplicáveis | lotação limitada

qui 15h00 | 3º ciclo do Ensino Básico | preço 1,503 | lotação limitada

Coreografia Romulus Neagu 
Intérprete João Santiago 

Produção Intruso
Coprodução Teatro Viriato

ESTREIA
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entregam-se ao longo de 45 
minutos a um processo artís-
tico de improvisação e espon-
taneidade. Uma excelente pro-
posta para desfrutar em família.

4 Mãos é apresentado em Viseu 
no âmbito da já longa parceria 
entre o Cine Clube de Viseu e o 
Teatro Viriato.
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Um pianista e um desenhador. 
Duas linguagens artísticas di-
ferentes. Um concerto para 
piano e caneta. 

Este é um espetáculo sobre 
amizade, sobre o encontro de 
um diálogo entre dois instru-
mentos distintos, entre dois 
amigos que ao longo do tem-
po têm vindo a construir uma 
cumplicidade que engloba tem-
po, estrutura, textura, evoca-
ção e emoção. Seguindo uma 
estrutura básica previamente 
estabelecida, os dois artistas 

MÚSICA E ILUSTRAÇÃO

30 SET

4 MÃOS 
de FILIPE RAPOSO 

e ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

sáb 15h00 | 45 min. aprox. | m/ 5 anos

preço 43 // descontos não aplicáveis 

Cocriação Filipe Raposo 
e António Jorge Gonçalves

Apoio à encenação Paula Delecave
Interpretação 

Filipe Raposo (piano) e António Jorge 
Gonçalves (desenho em tempo real)

O VistaCurta é organizado pelo
Cine Clube de Viseu e decorre 

de 26 a 30 de setembro

Projeto apoiado no âmbito 
do programa Viseu Terceiro
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Um pato selvagem ferido por 
um tiro mergulha até às profun-
dezas de um lago e aí opta por 
morrer. É esta a metáfora usada 
por Henrik Ibsen para retratar 
os temas fortes que aborda nes-
ta peça e relatar a história da 
família Ekdal. 

Visão e cegueira, idealismo e 
vulgaridade, verdades e men-
tiras dão corpo a uma história 
de consciência moral que evoca 
tragicamente a fragilidade hu-
mana, na qual a felicidade é des-
truída pelo fanatismo idealista 
da verdade absoluta. 

Considerado por muitos a peça 
onde melhor se identifica o gé-
nio de Ibsen, O Pato Selvagem 

reflete ao longo de cinco atos 
sobre a existência de “mentiras 
necessárias” à sobrevivência da 
família, em particular, e da hu-
manidade em geral.

TEATRO

07 OUT

O PATO SELVAGEM
de HENRIK IBSEN | encenação TIAGO GUEDES

sáb 21h30 | 150 min. c/ intervalo | m/ 14 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 79) // ESPAÇO DA PALAVRA
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Texto original Henrik Ibsen
Encenação Tiago Guedes

Interpretação Anabela Almeida,
Gonçalo Waddington, João Grosso,

Lúcia Maria, Margarida Correia, 
Pedro Gil e Tónan Quito

Música Manel Cruz
Luz Rui Monteiro

Cenografia e figurinos Ângela Rocha
Coordenação de produção Manuel Poças

Coprodução TNDMII
A partir da tradução de Gil Costa Santos 

e Ragnhild Marthine Bø; Henrik Ibsen, 
Peças escolhidas 2, Livros Cotovia, 

Lisboa 2008
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porto de Aveiro: lavraram a cos-
ta brasileira até Natal, atraves-
saram o atlântico até Cabo Ver-
de, tiveram que fazer um desvio 
com passagem pela Mauritânia, 
Canárias e Ilha da Madeira, e 
assim passaram quase três me-
ses nesta viagem épica que ser-
viu de inspiração ao espetáculo 
Pequenos Piratas.

O rock é sem dúvida o fio con-
dutor de todo o trabalho e o es-
tilo que sobressai na fusão das 
múltiplas influências musicais. 
Pequenos Piratas é um concer-

to encenado, pensado para a 
infância e para desafiar e espi-
caçar as suas capacidades e in-
teligências de ouvir e consumir 
aquilo que nem sempre é óbvio 
mas sabe bem e faz ainda me-
lhor. 
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A bordo da nau dos Pequenos 
Piratas ninguém teme o mar: do 
peito rompe coragem e o olhar 
persegue o horizonte. Nesta 
epopeia não faltam água salga-
da e sol, peixes e sereias, tem-
pestades, tesouros! É a grande 
aventura de ir ao fim do mundo 
e voltar.

E foi também mais ou menos 
assim que no ano da viragem do 
século XX para o XXI, Ana Bento 
e Bruno Pinto partiram da ma-
rina do Rio de Janeiro a bordo 
do veleiro Barconauta rumo ao 

MÚSICA

12 a 14 OUT

PEQUENOS 
PIRATAS

de ANA BENTO e BRUNO PINTO

GIRA SOL AZUL

45 min. 

qui e sex 10h30 e 15h00

 Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico 

preço 1,503

sáb 11h00 | famílias c/ crianças m/ 3 meses

preço 43 // descontos não aplicáveis 

Direção musical e artística Ana Bento 
Composição musical

Bruno Pinto e Ana Bento 
Interpretação Coletivo Gira Sol Azul 

Voz e acordeão Ricardo Augusto 
Baixo e voz Ana Bento 

Teclados e xilofone Joaquim Rodrigues 
Guitarra Bruno Pinto 

Bateria e eletrónica Miguel Rodrigues 
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Pela primeira vez o projeto 
Teatro das Compras, com oito 
edições realizadas em Lisboa, 
tem uma edição descentrali-
zada em Viseu. 

O Teatro das Compras propõe-
-se a transformar quatro lojas 
com memórias e histórias em 
lugares vivos, relembrando 
assim que existem espaços 
que devido à sua identidade 
própria dentro da cidade não 
devem desaparecer. 

Em cada loja é apresentado um 
espetáculo de curta duração, 
que convoca o público a redes-
cobrir os espaços e a explorar 
lugares e memórias antigas.

Para cada loja é convidado 
um autor e um intérprete, que 
após um trabalho de pesquisa 
no local, imagina uma ficção 
criada a partir da identidade 
desse estabelecimento. O pú-
blico circula entre as várias 
lojas, transformadas em pe-
quenos teatros, presenciando 
um acontecimento especial 
em lugares do quotidiano.

TEATRO

12 a 14 OUT

TEATRO DAS COMPRAS 
de GIACOMO SCALISI

qui e sex 17h00 às 19h00 | sáb 11h00 às 13h00 e 16h00 às 18h00

20 min. aprox. | m/ 4 anos | Entrada gratuita

locais de apresentação Farmácia Marques, Farmácia Portugal, Barbearia Avenida 

(av. Alberto Sampaio) e Barbearia Marques (rua Miguel Bombarda)

Autores Fernando Giestas 
e Jorge Palinhos 

Intérpretes 
Gabriel Gomes, Graeme Pulleyn, 
Guilherme Gomes e Sofia Moura 

Direção artística
Giacomo Scalisi
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Por! pode ser uma performan-
ce-radiofónica com entrevistas 
em direto aos espetadores, um 
espetáculo de dança e teatro 
com um cenário de animação 
cinematográfica e um final fes-
tivo em tom de matiné disco. 
Por! é uma homenagem a gran-
des heróis e heroínas do amor. 

A partir de excertos de vários 
autores, de grandes poemas e 
de histórias de amor, Patrícia 
Portela, Cláudia Jardim, Sónia 
Baptista e Leonor Barata jun-
tam-se para baralhar e ques-
tionar o que é o amor. 

Vestidas de kimonos, cabe-
dal ou sedas raras, convocam 
aqueles que se dedicaram à 
arte de (des)escrever o ridícu-
lo, a vulnerabilidade, a fragili-
dade, a estupidez mas também 
a beleza que é esta coisa de 
estar apaixonado.

Por! procura refletir sobre o 
espaço do romance numa so-
ciedade atual.

TEATRO

20 e 21 OUT

POR!
de PATRÍCIA PORTELA e CLÁUDIA JARDIM

com SÓNIA BAPTISTA e LEONOR BARATA

60 min. 

sex 15h00 | m/ 8 anos | preço 1,503 

sáb 21h30 | m/ 8 anos 

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 79) // ESPAÇO DA PALAVRA

De Patrícia Portela e Cláudia Jardim
com a cumplicidade de
Leonor Barata e Sónia Baptista
Programação e efeitos vídeo
Irmã Lúcia Efeitos Especiais
Filmagens para animação ao vivo 
Leonardo Simões 

Ilustradora Bárbara Assis Pacheco 
Produtora e intérprete Helena Serra
Produção Associação Cultural Prado
Coprodução Teatro Viriato

ESTREIA
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Chegou ao Teatro Viriato o 
maior cruzeiro do mundo e 
está prestes a levantar ânco-
ra em direção ao infinito azul. 
Desenganem-se aqueles que 
pensam que se trata apenas 
de mais um navio de cruzeiro. 
As características do Olhar de 
Milhões conferem-lhe o es-
tatuto de um mega resort flu-
tuante - o maior da Europa - e 
o único capaz de proporcionar 
a derradeira experiência, ili-
mitada e total. Embarquem 
nesta aventura, porque só se 
vive uma vez.

Olhar de Milhões é a nova criação 
de Raquel Castro, que integra 
no Programa de Convite à Criação 
Artística Nacional da Rede 5 Senti-

dos. Pensado para promover a 
programação cultural e a pro-
dução artística em rede, este 
programa procura criar condi-
ções de trabalho favoráveis à 
consolidação do trabalho dos 
artistas selecionados.

TEATRO

28 OUT

OLHAR DE MILHÕES
de RAQUEL CASTRO

sáb 21h30 | 105 min. | m/ 16 anos

preço 53 // descontos não aplicáveis | lotação limitada

// ESPAÇO DA PALAVRA

Direção artística Raquel Castro
Assistência à criação Filipa Matta

Interpretação Anaisa Lopes, David 
Marques, João Villas Boas, Marco da Silva 

Ferreira e Teresa Coutinho
Texto Joana Bértholo 

a partir de improvisações dos intérpretes
Produção Barba Azul

Coprodução Rede 5 Sentidos
(Teatro Viriato, Teatro Municipal 

da Guarda, Maria Matos Teatro Municipal, 
Centro Cultural Vila Flor, Teatro Virgínia, 

Centro de Artes de Ovar, Teatro Académico 
Gil Vicente, Teatro Micaelense, 

Teatro Nacional São João, 
Teatro Municipal do Porto

 e O Espaço do Tempo)
Apoio Direção Geral das Artes
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Antes de se lançarem numa 
aventura pela Europa, o grupo 
viseense Galo Cant’Às Duas ini-
cia a sua viagem na cidade que 
os viu nascer. No Teatro Viriato 
apresentam Os Anjos Também 
Cantam, o primeiro trabalho 
discográfico do duo, onde o ca-
ráter improvável e único está 
bem presente, culminando 
num som igualmente singular. 

Explorando novos sons, tex-
turas e dinâmicas, o álbum de 
rock experimental é composto 
por riffs graves repetidos em 
loop que penetram nos nós 
cerebrais e rebentam em clí-
maxes surpreendentes. Ca-
racterística que determina o 
som intrincado, complexo e 
multifacetado dos Galo. Em 

palco, prometem uma viagem 
ousada e virtuosa.

MÚSICA

31 OUT

GALO CANT’ÀS DUAS 
OS ANJOS TAMBÉM CANTAM

ter 21h30 | 50 min. | Todos os públicos 

preço 53 // descontos não aplicáveis

Baixo elétrico, guitarra 
e contrabaixo Gonçalo Alegre 

Bateria e percussões Hugo Cardoso  
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movimento, a proposta cénica 
sublinha a personagem central: 
uma voz, talvez mais humana 
porque cantada, assumida-
mente fora do registo natura-
lista pelo envolvimento físico e 
emotivo da expressão musical.  
A música, o canto lírico, a per-
formance e o movimento cru-
zam-se nesta ópera que mistu-
ra o poético e o coloquial.

A Voz Humana reúne referên-
cias nacionais da área artística 
como João Paulo Santos, Lucia 
Lemos e Vasco Araújo.

Direção de projeto 
e Soprano (Elle) Lucia Lemos

Direção musical e piano
João Paulo Santos

Direção de imagem, cenário 
e figurino Vasco Araújo 

Direção cénica e desenho de luzes 
Jean Paul Bucchieri

Direção de produção Isabel Machado
Coprodução C.R.I.M., 

Festival Temps d’Images Lisboa
e São Luiz Teatro Municipal

Projeto apoiado por Governo 
de Portugal - Ministério da Cultura 

/ DGArtes
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Uma mulher sem nome, Elle, 
expõe a intimidade e o drama 
do último encontro telefónico 
com o seu antigo amante que 
rompe com ela.

A Voz Humana é uma tragédia  
lírica em um ato em língua 
francesa para soprano solo e 
piano. Neste ópera, a música 
de Poulenc e a prosa de Cocteau 
criam uma alternância entre o 
coloquial e o poético. 

Na interseção da cena lírica, da 
performance e da imagem em 

ÓPERA

04 NOV

A VOZ HUMANA
de FRANCIS POULENC e JEAN COCTEAU

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

preço A: 103 (plateia e camarotes)

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 79) 

// ESPAÇO DA PALAVRA

Nota: Espetáculo em língua francesa 

e legendado em português
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Será que um cheesecake 
pode representar o romance 
de Romeu e Julieta? Com uma 
cozinha instalada em palco, o 
Teatro Praga regressa ao uni-
verso de William Shakespeare, 
mais concretamente à clás-
sica história de amor que põe 
no centro da ação dois teena-
gers apaixonados em rota de 
colisão com as suas famílias 
e com uma sociedade repres-
sora. Num ambiente divertido, 
os atores guiarão os jovens es-
pectadores pela história deste 
romance maldito ao mesmo 
tempo que os desafiam à con-
feção de um cheesecake. 

Em Romeu & Julieta, que terá 
uma linguagem adaptada, ora 
trágica, ora cómica, a história 
será contada através dos ingre-
dientes e dos passos da receita 
do cheesecake. O drama irá 
confundir-se com o queijo ricot-
ta, o sangue dos amantes será o 
doce de goiaba e uma dentada 
numa bolacha maria poderá ser 
uma alternativa deliciosa para 
um coração partido.

TEATRO

07 a 11 NOV

ROMEU & JULIETA
UMA EXCELENTE E LAMENTÁVEL SOBREMESA
TEATRO PRAGA

60 min. aprox. 

ter 15h00 | qua 10h30 | qui e sex 10h30 e 15h00

grupos escolares entre os 8 e os 12 anos | preço 1,503

sáb 16h00 | famílias (c/ crianças m/ 6 anos) | preço 43 // descontos não aplicáveis 

Texto e criação Cláudia Jardim, 
Diogo Bento e Pedro Penim

Interpretação 
Cláudia Jardim e Diogo Bento

Produção Bruno Reis
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Paulo Ribeiro WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING
Teresa Silva · Filipe Pereira O QUE FICA DO QUE PASSA
Cláudia Dias SEGUNDA-FEIRA: ATENÇÃO À DIREITA!
Ricardo Machado L’APRÈS-MIDI D’UN SPORTIF
Marta Cerqueira MUTE
António Cabrita e São Castro UM SOLO PARA A SOCIEDADE 
Rui Horta VESPA MOSTRA DE DANÇA

17 a 26 NOV’17
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NEW AGE NEW TIME 

Intemporalidade, memórias, liberdade, luta e silêncio são alguns 
dos temas que povoam o New Age, New Time em 2017. Com um 
conjunto diverso de espetáculos e outras atividades ímpares, 
Viseu volta a ser o palco da dança contemporânea. Durante uma 
semana, coreógrafos consagrados e emergentes coabitam o 
mesmo espaço, partilhando paisagens estéticas e intelectuais, 
intensões, motivações, valorizando assim a liberdade artística 
mas também o panorama da dança portuguesa. 

Cabe a dois coreógrafos de renome, que há muito influenciam a 
nova dança em Portugal, abrir e encerrar a sexta edição do NANT, 
nomeadamente Paulo Ribeiro e Rui Horta. São três gerações a 
integrar esta edição na qual podemos ver também o trabalho de 
Teresa Silva, Filipe Pereira, Cláudia Dias, Ricardo Machado, Marta 
Cerqueira, António Cabrita e São Castro. Destaque ainda para o 
workshop de Phil Hulford, assistente do mundialmente conhecido 
coreógrafo Hofesh Shechter, para a exposição “Para uma timeline 
a haver”, de Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins e para 
a instalação holográfica criada por António Cabrita e São Castro.

Uma programação intensa que celebra a dança, as artes e convoca 
o público a descobrir novas linguagens artísticas dentro da dança 
contemporânea.

17 e 18 NOV sex e sáb

20 NOV seg

22 NOV qua

21h30 // duração a definir 

WALKING WITH KYLIÁN. 
NEVER STOP SEARCHING
PAULO RIBEIRO

21h30 // 40 min.

O QUE FICA DO QUE PASSA
TERESA SILVA e FILIPE PEREIRA

21h30 // 50 min.

SEGUNDA-FEIRA: 
ATENÇÃO À DIREITA!
CLÁUDIA DIAS

21h30 // 62 min.

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

21h30 // c/ intervalo

L’APRÈS-MIDI D’UN SPORTIF
RICARDO MACHADO

| 15 min.

MUTE
MARTA CERQUEIRA

| 25 min. aprox. 

18h00 // 60 min. aprox.

VESPA 
RUI HORTA

24 NOV sex

23 NOV qui

26 NOV dom

PREÇOS: 

5€ (por espetáculo) 25€ (programa completo)

m/ 12 anos

ESTREIA 
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Coreografia Paulo Ribeiro Desenho de luz Nuno Meira Interpretação Ana Jezabel, André Cabral, André Mesquita, João 
Cardoso, Miguel Oliveira e Teresa Alves da Silva Agrdecimentos Companhia Nacional de Bailado e Mudas - Museu de Arte 
Contemporânea da Madeira Produção Companhia Paulo Ribeiro Coprodução Centro Cultural Vila Flor, Direção Regional da 
Cultura da Madeira, Teatro Nacional São João, Teatro Viriato e São Luiz Teatro Municipal A Companhia Paulo Ribeiro é uma 
estrutura financiada pela DGARTES

Um passeio com Jiří Kylián. É assim que 
Paulo Ribeiro apresenta a sua nova cria-
ção de homenagem a um coreógrafo que 
respira o presente e exala a intempo-
ralidade, alguém que carrega uma mão 
divina. Um coreógrafo que é - para Pau-
lo Ribeiro - uma referência maior, com 
quem quer comunicar, partilhar, passear 
intensamente. Em Walking with Kylián. 
Never Stop Searching, Paulo Ribeiro 

aproxima-se de Jiří Kylián, do que está 
por trás das suas obras, para refletir 
sobre a diversidade das suas lingua-
gens coreográficas, especialmente, 
sobre a diferença entre elas; mas tam-
bém sobre a eficácia da linguagem e do 
pensamento no ato da criação. 

Uma coreografia para seis intérpretes 
e a mão de Deus...

WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING
PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

17 e 18* NOV  sex e sáb 21h30  duração a definir    *ESPAÇO DA PALAVRA

©
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17 NOV a 22 DEZ seg a sex exposição/foyer
13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo | entrada gratuita

PARA UMA TIMELINE A HAVER — GENEALOGIAS 
DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA EM PORTUGAL
ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

17 a 26 NOV seg a dom instalação/foyer
21h00 às 21h30 em dias de espetáculo | mediante apresentação de bilhete para o espetáculo 

BOX
ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

18 NOV sáb workshop
10h00 às 13h00 | m/ 14 anos | preço 10€

PARA UMA TIMELINE A HAVER
ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

19 NOV dom aula
14h00 às 16h00 | m/ 16 anos interessados em dança | preço 4€

AULA COM...
MIGUEL OLIVEIRA

23 NOV qui workshop
14h00 às 18h00 | alunos do Ensino Secundário (sem experiência em dança) | lotação 1 turma | preço 1,50€

SE QUERES SABER PERGUNTA!
CLÁUDIA DIAS com JAIME NEVES

25 e 26 NOV sáb e dom workshop

sáb 10h00 às 18h00 e dom 10h00 às 13h00 | m/ 18 anos estudantes ou profissionais de dança (nível avançado)

CREATIVE MOVEMENT PLAY
PHIL HULFORD

| lotação 18 participantes | inscrições até 31 OUT, através do envio de CV para bilheteira@teatroviriato.com

| processo de selecção até 03 NOV | preço 30€

ESTREIA 
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Conceito e direção artística Cláudia Dias Artista convidado Pablo Fidalgo Lareo Texto Cláudia Dias e Pablo Fidalgo Lareo
Intérpretes Cláudia Dias, Jaime Neves e Karas Olhar Crítico – Sete Anos, Sete Peças Jorge Louraço Figueira Treinador de Boxe 
Tailandês Jaime Neves Cenografia e desenho de luz Thomas Walgrave Direção técnica Nuno Borda De Água Produção Alkantara
Coprodução Alkantara Festival e Noorderzon Performing Arts Festival Groningen no âmbito do NXTSTP / Programa Cultura da 
União Europeia; Goethe Institut; Maria Matos Teatro Municipal; Teatro Municipal do Porto Apoios Fundação GDA e Fundação 
Calouste Gulbenkian O projeto Sete Anos Sete Peças é apoiado pela Câmara Municipal de Almada Alkantara – A.C. é uma 
estrutura financiada por Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes e Câmara Municipal de Lisboa

Segunda-feira é o primeiro espetácu-
lo do ciclo de sete peças que Cláudia 
Dias criará ao longo dos próximos sete 
anos, no qual se propõe a reconstituir 
um combate de boxe. Em palco a co-
reógrafa e o boxer vão dar e levar na 
boca literal e metaforicamente. Ao 
sentimento de opressão, de que se li-

bertam combatendo, opor-se-á o sen-
timento de solidariedade, entre pares, 
que se reforça no combate, quando em 
palco se reconhecem como iguais. 

Com este trabalho Cláudia Dias marca o 
regresso ao New Age, New Time.

SEGUNDA-FEIRA: ATENÇÃO À DIREITA!
CLÁUDIA DIAS

22 NOV  qua 21h30  50 min. 
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20 NOV  seg 21h30  40 min. aprox.  

O que fica do que passa é sempre  
uma sensação. Tanto evoca memórias, 
como se manifesta na projeção das 
nossas imagens e ideias no que vemos. 

Esta peça é o resultado de um pro-
cesso artístico orientado pela e para a 
sensibilidade e intuição. Os criadores 
procuram neste trabalho uma dança 

que dá a ver para além do movimen-
to concreto e que procura ecoar em 
múltiplas vias. Em palco convocam-se 
impressões momentâneas e de forma 
transversal estabelecem-se relações 
subtis entre perceção, visão, projeção, 
imaginário e tempo. A aventura é sen-
tir. Dar-se a possibilidade de ter, por 
momentos, um olho que sente.

O QUE FICA DO QUE PASSA
TERESA SILVA e FILIPE PEREIRA

Criação, interpretação, luz, sonoplastia, figurinos e espaço cénico Teresa Silva e Filipe Pereira Aconselhamento 
dramatúrgico Rita Natálio Direção técnica Carlos Ramos Música excerto de “Prelude à l’après-midi d’un faune”, de 
Claude Debussy Residências artísticas O Espaço do Tempo, Residências ON/OFF (Guimarães 2012), Alkantara, Ponto 
de Encontro (Casa Municipal da Juventude, C.M. Almada), Centro Cultural do Cartaxo, O Rumo do Fumo, Atelier 
Re.al, Auditório Municipal Augusto Cabrita.EIRA/Teatro da Voz Coprodução Festival Materiais Diversos e Fundação 
Calouste Gulbenkian
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Coreografia e interpretação Ricardo Machado Música Ken Nordine Produção Festival TODOS e Outro Vento

Criação e interpretação Marta Cerqueira Assistência do dispositivo/desenho sonoro João Bento Vídeo de divulgação Bruno 
Canas Apoios Teatro da Voz, Estúdio Largo Residências Agradecimentos Companhia Olga Roriz, Tiago Cerqueira, Simão Costa, 
Manuel Furtado, Maria Ramos e Luís Bombico

Plano de treino: Tónus, trabalho e 
vigor. Repouso, transe e ideação. Um 
deus que alterna entre desportista 
voraz e bailarino à solta – na flora.

L’après-midi d’un sportif é um solo 
que explora dois universos distin-
tos, o desporto e o poema “L’après-
-midi d’un faune” do autor Stéphane 
Mallarmé. No universo desportivo 
interessa o trabalho, o tónus muscu-

lar, o esforço, a transpiração, a trans-
cendência, a repetição e o “ser sau-
dável”. O poema “L’après-midi d’un 
faune” fala-nos de um fauno que 
acaba de acordar após a sesta e que 
discorre sobre os seus encontros com 
ninfas e experiências sensuais. Aqui, 
interessa o repouso, a preguiça, a 
ideação, a sensualidade e o sexo. 
Poderão estes universos tão distintos 
coabitar num curto solo? 

O som e o movimento assumem uma 
presença constante no nosso quoti-
diano e influenciam substancialmente 
a nossa perceção da realidade. MUTE 
é um solo coreográfico silencioso, que 
trabalha a relação entre a música e o 
efeito desta num corpo.

Em palco, uma bailarina recebe estí-
mulos sonoros por meio de auriculares, 
cujo os conteúdos não estão acessíveis 

ao público. Em MUTE o corpo percorre o 
que está omisso e revela o seu impac-
to. O espectador pode receber mais ou 
menos informação sobre o corpo que se 
manifesta, e navega pela jogo de reve-
lação ou omissão de informações.

Este é um solo que pretende explorar 
a dinâmica On/Off, na qual a ideia de 
acesso à informação depende de nós e 
do contexto onde estamos inseridos.

L’APRÈS-MIDI D’UN SPORTIF
RICARDO MACHADO

23 NOV  qui 21h30   15 min. 
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23 NOV  qui 22h00    25 min. aprox.  

MUTE
MARTA CERQUEIRA
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Conceito São Castro Coreografia, desenho de luz e figurino António Cabrita e São Castro Música original São Castro
Música adicional Daniel Bjarnason, Hildur Gudnadóttir, Jean Sibelius e Jean-Baptiste Lully 
Interpretação Miguel Santos Produção Companhia Paulo Ribeiro Coprodução Teatro Viriato A Companhia Paulo Ribeiro 
é uma estrutura financiada pela DGARTES

Um solo para a sociedade é a pri-
meira peça de António Cabrita e São 
Castro enquanto diretores artísticos 
da Companhia Paulo Ribeiro. Nesta 
peça, criada a partir do monólogo “O 
Contrabaixo”, de Patrick Süskind, os 
dois coreógrafos procuram aprofun-
dar a reflexão sobre como as pessoas 
ocupam um território comum, abor-
dando problemáticas que norteiam a 

condição humana, tais como o amor, 
a liberdade, a escolha, a identidade; 
ampliando o gesto como movimen-
to 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 observa o indivíduo, um intér-
prete que observa a sociedade. 

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

24 NOV  sex 21h30   62 min.  
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R26 NOV  dom 18h00    60 min. aprox.   ESPAÇO DA PALAVRA

Uma peça sobre uma cabeça a explodir, 
sobre o que nem sequer falhámos por-
que nos coibimos de cumprir. Na dupla 
condição de voyeur, a do outro e a de 
si próprio, o público compõe o tétris 
do personagem em cena, desafiando a 
sua própria conceção do registo públi-
co e privado. Este solo é uma possibili-
dade, uma fractal, marca fugaz.

Rui Horta é um veterano selvagem. Só 
essa condição lhe permite hoje a ousadia 
e a obstinação de voltar ao palco após 30 
anos de ausência. Ou é ou não é. Então, 
que seja. Que haja luz, fogo, dor e, sobre-
tudo, corpo. Que haja um raio que ilumina 
e destrói. Mas que haja. Que seja. Uma 
vespa dentro da cabeça, um zumbido a 
roer o pensamento.

VESPA
RUI HORTA

Coreografia, iluminação, interpretação Rui Horta Música original Tiago Cerqueira Produção executiva O Espaço do Tempo 
Coprodução Centro Cultural Vila Flor/ Guimarães, Convento São Francisco/ Coimbra, Teatro Aveirense/ Aveiro, 
Centro de Arte de Ovar/ Ovar, Hellerau Europäisches Zentrum der Künste/ Dresden Residência artística O Espaço do Tempo
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Curadoria, investigação e edição Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins Apoio à pesquisa Pedro Cerejo e Sílvia 
Pinto Coelho Design Ana Schefer e Teo Furtado Produção Associação Parasita Agradecimentos Paula Caspão, Maria 
José Fazenda e Daniel Tércio Apoios Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto de História Contemporânea, Teatro Sá 
da Bandeira - Santarém, Centro de Estudos de Teatro e República Portuguesa: Cultura/ DGArtes Direção-Geral das Artes

Conceito António Cabrita Coreografia e Interpretação São Castro Sonoplastia São Castro Elemento Cénico António 
Cabrita e João Frango Construção Manuel Vitória Apoios Câmara Municipal do Barreiro, Indielisboa e Vo’arte

Construindo na galeria do Teatro  
Viriato uma cronologia para a dança 
em Portugal, PARA UMA TIMELINE A 
HAVER é um exercício coletivo de in-
vestigação e de sinalização de mar-
cos relativos ao desenvolvimento e 
disseminação da dança como prática 
artística em Portugal nos séculos XX 
e XXI, com especial incidência na se-
gunda metade do século XX. Trata-se 

de sinalizar episódios que foram de-
lineando a história da dança em Por-
tugal, inserindo-os numa perspecti-
va alargada tanto das transformações 
pelas quais a sociedade portuguesa 
passou como do discurso sobre o 
coreográfico (e o que é ou pode ser a 
dança), de modo a entrever tensões, 
momentos-chave e emblemáticos.

Criada em 2013, BOX nasceu da 
vontade de levar o “corpo dançan-
te” para um local fora do contexto 
comum de apre sentação, de que-
brar a barreira espaço/tempo. Um 
corpo que dança e que permanece, 
por tempo indefinido, ao olhar de 
quem o observa, através de uma 
representação do real, na forma de 
um holograma. Em 2018, com a pro-
dução da Companhia Paulo Ribeiro 

e a coprodução do Teatro Viriato, 
os autores pretendem ampliar este 
projeto artístico através do convite 
a outros coreógrafos nacionais, pro-
pondo uma viagem pela história da 
dança contemporânea portuguesa e 
pelas suas identidades e linguagens 
coreográficas. O desdobramento de 
uma multidisciplinarida de artística 
que cruza a dança, a tecnologia e as 
artes plásticas.

PARA UMA TIMELINE A HAVER — GENEALOGIAS 
DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA EM PORTUGAL
ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

BOX
ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

17 NOV a 22 DEZ  seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo 17 a 26 NOV  seg a dom 21h00 às 21h30

©
 M

ar
ia

nn
a 

Va
s

©
 A

ug
us

to
 C

ab
ri

ta

EXPOSIÇÃO/FOYER INSTALAÇÃO/FOYER



4948

AULA

Nesta oficina, João dos Santos Mar-
tins e Ana Bigotte Vieira propõem-se 
a apresentar o projeto e a ativar a ti-
meline por um período de três horas, 
relacionando-a com os seus vários 
contextos de produção e exposição, 
em particular Viseu, o Teatro Viriato e 
o ciclo New Age, New Time 2017.

Aproveitando a passagem de Miguel 
Oliveira por Viseu, no âmbito da estreia 
de Walking With Kylián. Never Stop Sear-
ching, o Teatro Viriato convidou o bai-
larino para ministrar uma aula de dança 
contemporânea. 

Miguel Oliveira iniciou a sua carreira na 
Academia de Dança Contemporânea de 
Setúbal, passou pelo Ballet Gulbenkian e 
durante anos foi bailarino na conceitua-
da companhia Nederlands Dans Theatre. 

Desde 2007, que trabalha como intérprete 
freelance. 

Nesta aula, Miguel Oliveira irá partilhar 
a experiência de ter trabalhado com co-
reógrafos de renome como Jiří Kylián, 
Mats Ek, Oscar Araiz, Nacho Duato, Itzik 
Galili, Rui Horta, Ohad Naharin, William 
Forsythe, Paul Lightfoot & Sol Leon, Stijn 
Celis, Tero Saarinen, Regina van Berkel, 
entre outros.

PARA UMA TIMELINE A HAVER
ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

 sáb 10h00 às 13h00   m/ 14 anos   preço 10€

AULA COM...
MIGUEL OLIVEIRA

 dom 14h00 às 16h00   m/ 16 anos interessados em dança  preço 4€

18 NOV 19 NOV
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WORKSHOP

Partindo da peça Segunda-feira: Aten-
ção à direita!, a qual aborda conteúdos 
ligados à ideia de luta, de combate e 
questionamento, Cláudia Dias propõe 
o workshop Se Queres Saber Pergunta!. 

Com foco na mesma temática, este 
workshop contará com a presença do 
treinador de boxe tailandês Jaime Ne-
ves, que proporcionará aos alunos um 
contato mais direto com a linguagem 
do Boxe e do Muay Thai.

Simultaneamente, num jogo de per-
guntas e respostas, os alunos serão 
estimulados a formular questões de 
ordem individual, coletiva, existen-
cial e política. O objetivo passa por 
fomentar as diferentes tonalidades e 
intenções da formulação de uma per-
gunta e fazer perceber que o ato de 
perguntar é o veículo do saber pensar. 

Phil Hulford, assistente do mundial-
mente aclamado coreógrafo Hofesh  
Shechter, orienta em Viseu um 
workshop para estudantes (nível su-
perior) ou profissionais de dança. O 
também coreógrafo irá explorar com 
os participantes formas animalescas 
de movimento, de forma individual ou 
coletiva. Acreditando que a improvisa-
ção é o principal meio de cada pessoa 

descobrir a forma de se mover, serão 
também elaborados diversos jogos 
de improvisação de forma a que cada 
participante conheça os limites do seu 
corpo.

SE QUERES SABER PERGUNTA!
CLÁUDIA DIAS com JAIME NEVES

 qui 14h00 às 18h00   Ensino Secundário (s/ experiência em dança)  lotação 1 turma   preço 1,50€

CREATIVE MOVEMENT PLAY
PHIL HULFORD

 sáb 10h00 às 18h00 e dom 10h00 às 13h00  m/ 18 anos estudantes ou profissionais de dança (nível avançado) 

 lotação 18 participantes  inscrições até 31 OUT, através de envio de CV para bilheteira@teatroviriato.com

 processo de selecção até 03 NOV   preço 30€

23 NOV 25 e 26 NOV
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Uma casa, um ventre, um ovo, 
um ser vivo ou apenas um con-
vite à imaginação. Pensada 
para crianças dos 0 aos 36 me-
ses e para adultos, ZYG é uma 
experiência artística assente 
num espaço cénico habitado 
por som e diversas linguagens 
artísticas que criam um espa-
ço poético, íntimo, acolhedor. 
O objetivo é proporcionar dife-
rentes jogos informais, convi-
dar à descoberta dos sentidos, 
questionar as fronteiras da 
comunicação e alimentar o ins-
tinto pelo arte. Desenvolvido ao 
abrigo do programa europeu 

Pegada Cultural, ZYG resulta de 
uma parceria entre a Compa-
nhia de Música Teatral, a Fábri-
ca das Artes e a companhia de 
dança contemporânea norue-
guesa Dybwikdans. 

PERFORMANCE

04 a 09 DEZ

ZYG
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL | cocriação DYBWIKDANS

04 DEZ // VARIAÇÕES SOBRE ZYG (AÇÃO FORMAÇÃO) 

05 e 06 DEZ // INSTALAÇÃO - VISITAS LIVRES  

07 DEZ // ZYG – EXPERIMENTAR

08 DEZ // CONFERÊNCIA ZYG 

08 e 09 DEZ // PERFORMANCE 

PROGRAMA COMPLETO NA PÁGINA SEGUINTE

Coordenação do projeto 
Companhia de Música Teatral

Direção artística 
Paulo Maria Rodrigues e Siri Dybwik

Coreografia Siri Dybwik
Música Nills Christian Fossdall

e Paulo Maria Rodrigues
Recursos educativos Helena Rodrigues

Espaço cénico Miguel Ferraz
Intérpretes Pedro Ramos 

e Sandra Rosado
Coprodução 

Fundação CCB /Fábrica das Artes
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04 DEZ
VARIAÇÕES SOBRE ZYG (AÇÃO FORMAÇÃO)

orientação PEDRO RAMOS

seg 19h00 às 22h00 | público-alvo educadores de infância, artistas, 

mediadores sócio-culturais e estudantes

lotação 20 participantes | preço 73 // descontos não aplicáveis 

inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato

Variações sobre ZYG é uma experiência que propõe uma refle-

xão sobre a importância das experiências artísticas na primeira 

infância. Pretende-se desafiar os formandos a explorarem as 

suas formas de comunicar com o corpo e com a voz.

07 DEZ
ZYG – EXPERIMENTAR
qui 11h00, 15h00 e 19h00 | 30 min.

público-alvo pessoas com necessidades educativas especiais (NEE)

lotação 6 participantes | preço 1,503

Destinado a pessoas com necessidades educativas especiais, o 

ZYG – Experimentar promove a capacidade de fazer e de apreciar 

o som e o movimento enquanto experiência rica e profunda. 

08 DEZ
CONFERÊNCIA ZYG
sex 16h30 | 90 min. | público-alvo adultos em geral

lotação 30 participantes | preço 53 // descontos não aplicáveis 

A Conferência ZYG promove, num primeiro momento, um  

contacto sensorial com a instalação. Num segundo momento, a 

conferência procura descrever e analisar o processo criativo que 

deu origem a ZYG e os respetivos princípios filosóficos e artísticos.05 e 06 DEZ
INSTALAÇÃO – VISITAS LIVRES
ter e qua 16h00, 16h30, 18h00, 18h30 e 19h00 | 20 min. aprox.

público-alvo bebés dos 0 aos 36 meses acompanhados por um adulto

e formando da ação de formação Variações sobre ZYG

lotação 6 bebés e 6 adultos | Entrada gratuita

A fruição de ZYG em modo instalação é livre e convida à imagi-

nação e ao estar. Estas visitas destinam-se a 6 bebés e 6 adultos 

acompanhados por um formando que tenha participado na ação 

de formação Variações sobre ZYG.

08 e 09 DEZ
PERFORMANCE
sex e sáb 10h00, 10h40, 11h20, 14h20 e 15h20 | 20 min. aprox.

público-alvo bebés dos 0 aos 36 meses acompanhados de um adulto

lotação 6 bebés e 6 adultos | preço único 53 (bebé e adulto)

A dança cruza-se com a instalação de ZYG através de um(a) 

bailarino(a) que constrói o discurso do seu corpo em tempo real, 

como resultado das relações entre som, os elementos cénicos e 

os bebés e adultos que entram no espaço. 

PROGRAMA // ZYG 
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A inclusão de alunos com ne-
cessidades educativas espe-
ciais nas escolas é uma rea-
lidade, que muitas das vezes 
coloca os professores em con-
tato direto com alguma fragili-
dade de conhecimento, domí-
nio e aplicação de estratégias 
adequadas. 

Em resposta a estas preocu-
pações, Henrique Amoedo pro-
põe a ação de formação Dança 
e Diversidade – A Dança na Es-
cola numa Perspetiva Inclusiva, 
onde fornece aos professores 
diferentes perspetivas sobre a 
utilização da dança enquanto 
recurso educativo e aplicação 

de diferentes métodos e técni-
cas visando a inclusão escolar 
através do conceito de Dança 
Inclusiva. 

Ao longo de uma semana, em 
ambiente teórico prático, os 
formandos terão a possibilida-
de de compreender o conceito 
de Dança Inclusiva (criado por 
Henrique Amoedo), aprender 
competências específicas de 
técnicas de dança e técnicas 
teatrais, estimular o desenvol-
vimento de técnicas didáticas 
para a realização de aulas de 
dança inclusiva. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO / ACREDITADA

11 a 15 DEZ 

DANÇA E DIVERSIDADE
A DANÇA NA ESCOLA NUMA PERSPETIVA INCLUSIVA
orientação HENRIQUE AMOEDO

seg a sex 19h00 às 22h00 | professores do Ensino Básico e Secundário e outros profissionais 

interessados pelas áreas da Dança e da Edução Especial

lotação 20 participantes | preços: 203 não acreditados / 303 acreditados

acreditação Centro de Formação de Professores Almada Negreiros
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Depois da Proposição, da 
Invocação, da Dedicatória a  
D. Sebastião e da ida até à Ín-
dia, o que falta descobrir em 
Os Lusíadas? Haverá ainda 
história reinventada por Ca-
mões para conhecer? Rein-
ventada ou verdadeira? 

António Fonseca regressa ao 
Teatro Viriato com a “sequela” 
de Os Lusíadas de Lisboa à Índia, 
numa narração especial sobre 
a viagem de retorno de algu-
mas dezenas de portugueses, 
que sob o comando de Vasco 
da Gama conseguem voltar a 
Lisboa, passados dois anos. 

Com um estilo inconfundí-
vel, repleto de provocações, 
questões, sarcasmo e pro-
fundo conhecimento da obra 
de Luís Vaz de Camões, o ator 
promete reviver também com 
humor esta viagem com mais 
de 500 anos.

TEATRO

14 DEZ

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

conceção e interpretação ANTÓNIO FONSECA

qui 10h30 e 15h00 | 80 min.

público-alvo 9º ano e Ensino Secundário

preço 1,503
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Menina é o mais recente álbum 
de Cristina Branco, cantora 
aclamada mundialmente, que 
tem sido considerada um sinó-
nimo de sofisticação dentro 
do fado. Neste novo trabalho, 
a cantora rodeou-se de novos 
autores e compositores com 
diferentes sonoridades da 
música portuguesa, para falar 
do universo feminino, em can-
ções que demonstrem a sua 
força e diversidade.

Filho da Mãe e André Henri-
ques (Linda Martini), Cachupa 
Psicadélica, Mário Laginha, 
António Lobo Antunes, Nuno 
Prata (Ornatos Violeta), Pedro 
da Silva Martins e Luís Martins 
(Deolinda), Jorge Cruz (Diabo 

da Cruz) e Luís Severo (Cão da 
Morte) são os nomes de alguns 
dos músicos e compositores 
que colaboraram na criação 
deste disco. Menina inclui ain-
da um fado tradicional com 
texto de Amália Rodrigues.

Partindo das raízes conser-
vadoras e tradicionalistas do 
fado, Cristina Branco apre-
senta sempre uma alternativa 
fundida às várias influências 
que provêm da poesia, de 
compositores requintados e 
de músicos de excelência que 
transpõem uma aura única ao 
vivo.

MÚSICA

16 DEZ

CRISTINA BRANCO
MENINA

sáb 21h30 | 60 min. | m/ 3 anos

preço C: 203 (plateias e camarotes)/ 153 (frisas frontais)/ 103 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 79)

Voz Cristina Branco
Guitarra portuguesa Bernardo Couto

Contrabaixo Bernardo Moreira
Piano Luís Figueiredo



15 SET

AS ÁRVORES 
(DOS DESGOSTOS) 

07 OUT

O PATO SELVAGEM

21 OUT

POR!

28 OUT

OLHAR DE MILHÕES

04 NOV

A VOZ HUMANA

18 NOV

WALKING WITH KYLIÁN. 
NEVER STOP SEARCHING

26 NOV

VESPA

Pensado para os mais novos, o 
Espaço da Palavra é uma atividade 
que o Teatro Viriato disponibiliza 
durante o tempo de permanência 
em alguns dos espetáculos. 

Partindo do tema central dos es-
petáculos em cena, o Espaço da 
Palavra proporciona momentos 
de atividades participativas, que 
incluem sessões de conto e explo-
ração de livros, jogos dramáticos, 
expressão plástica e outras brin-
cadeiras. Cada sessão é especial e 
permitirá brincadeiras e reflexões 

várias à volta do tema, ou palavra-
-chave, de cada espetáculo.

Esta atividade é prestada median-
te marcação prévia (até 24 horas 
antes do espetáculo), junto da 
bilheteira do Teatro Viriato e fun-
cionará com um mínimo de três 
inscrições.

público-alvo 3 aos 6 anos
lotação mínima 3 crianças
preço 23

Mediante marcação prévia 
(até 24 horas antes do espetáculo).

ESPAÇO DA PALAVRA
orientação CLÁUDIA SOUSA*

©
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R

*Bacharel em Educação Social e licenciada em Animação Sócio Educativa, Cláudia 
Sousa foi uma das responsáveis pelo Serviço Educativo da Biblioteca Mun. Aquilino 
Ribeiro e pela conceção da Biblioteca Itinerante EMA. Com uma larga experiência em 
atividades de animação é responsável, desde 2012, pelo projeto Flores de Livro, através do 
desenvolvimento de sessões de conto, oficinas e formações um pouco por todo o país.
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GALERIA
TEMPORÁRIA

 PALÁCIO DO GELO SHOPPING

A convite do Palácio do Gelo Shopping, o Teatro Viriato tem de-
senvolvido neste espaço comercial uma Galeria Temporária, na 
qual tem apresentado exposições, exibido documentários e rea-
lizado algumas atividades culturais. Para além do Teatro Viriato, 
também a Companhia Paulo Ribeiro e a Escola de Dança Lugar 
Presente têm dado a conhecer os seus trabalhos nesta Galeria 
Temporária. Esta iniciativa permite às três estruturas culturais 
uma maior divulgação e promoção dos seus espólios. 

local Piso 1 / loja 115 A

EXPOSIÇÃO 
11 SET a 30 OUT
THE GREEN MAN
de LÚIS BELO

DOCUMENTÁRIO
11 SET a 30 OUT
RAIZ DE MEMÓRIA
de CATARINA FRIAS e RICARDO LOIO
produção TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO
31 OUT a 22 DEZ
INTERMUNDOS
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
31 OUT a 22 DEZ
REFUGA
produção TEATRO VIRIATO

TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO 
11 SET a 30 OUT
15 ANOS 15 IMAGENS
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
11 SET a 30 OUT
À MANEIRA 
DE PAULO RIBEIRO
oficina de LEONOR BARATA

EXPOSIÇÃO
31 OUT a 22 DEZ
15 ANOS 15 IMAGENS
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO
31 OUT a 22 DEZ
UM SOLO PARA 
A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA 
e SÃO CASTRO

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO 
11 SET a 22 DEZ
10 ANOS LUGAR PRESENTE
de JOSÉ ALFREDO

ESCOLA LUGAR PRESENTE
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DANÇA

28 AGO a 26 SET
UNBOUNDED (TÍTULO PROVISÓRIO)

de ROMULUS NEAGU 

TEATRO

04 a 13 SET
AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)
dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

TEATRO

18 SET a 03 OUT
TEATRO DAS COMPRAS
de GIACOMO SCALISI
 

TEATRO

16 a 18 OUT
POR!
de PATRÍCIA PORTELA e CLÁUDIA JARDIM
com SÓNIA BAPTISTA e LEONOR BARATA

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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MUSEU DA EXISTÊNCIA 
de RAFAELA SANTOS e FERNANDO GIESTAS
AMARELO SILVESTRE

22 e 23 SET – Alcobaça
13 e 14 OUT – Alcanena 
24 e 25 NOV – Casa da Cultura de Ílhavo, Ílhavo 

SOPRO
de TIAGO RODRIGUES | TNDM II

02 a 19 NOV – Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

24 NOV – New Age, New Time - Teatro Viriato, Viseu

VIAJANTES SOLITÁRIOS 

texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO
16 e 17 SET - Festival Materiais Diversos 
13, 14 e 15 OUT - Entroncamento
09, 10 e 11 NOV – Loulé

WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING 
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

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

68 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:

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

23 SET – Festival Cadences, Théâtre Olympia 
- Scène conventionnée pour la danse d’Arcachon, 
Bordeaux (França) 
28 OUT – Centro de Artes de Águeda

AS CRIADAS
de JEAN GENET | encenação SIMÃO DO VALE

02 e 03 DEZ - Cine-Teatro Louletano, Loulé 

DESPERTAR DA PRIMAVERA 

de FRANK WEDEKIND| TEATRO PRAGA
16 SET - Convento de São Francisco, Coimbra

MOÇAMBIQUE
MALA VOADORA 

15 SET – Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco
21 a 24 SET - Teatro Maria Matos, Lisboa
30 SET - Teatro Virgínia, Torres Novas
13 OUT - Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra
21 OUT - Teatro Micaelense, Ponta Delgada



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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ARTISTA
RESIDENTE
HENRIQUE AMOEDO // 2017
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72 O TEATRO VIRIATO EM REDE

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. 

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.



74 O TEATRO VIRIATO EM REDE

Em 2017 até 2019, arranca uma nova fase desta Rede Cultural Viseu 
Dão Lafões num projeto pioneiro que prevê a realização de cerca 
de 36 eventos, 457 apresentações ao longo dos quais se preten-
de consolidar uma estratégia de promoção e afirmação territorial 
com base na cultura e na criação artística. Novas Narrativas é o 
conceito subjacente ao arranque (2017) deste projeto de programa-
ção cultural em rede, que visa promover diversas linguagens artís-
ticas, privilegiando a interpretação do património e o envolvimento 
das populações locais, numa perspetiva de inclusão social, tendo 
especial atenção nos territórios demograficamente fragilizados. 

Este projeto de programação cultural assenta também sobre 
a criação de valor artístico e turístico para o  território de 14 mu-
nicípios, povoado por cerca de 270 mil habitantes: Aguiar da Beira, 
Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Fra-
des, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Santa Comba Dão, 
Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. Cada um com as suas 
particularidades sociais, culturais e territoriais.

REDE CULTURAL 
VISEU DÃO LAFÕES

A região Viseu Dão Lafões tem o privilégio de integrar um con-
junto diversificado de entidades culturais profissionais tidas, 
a nível regional e nacional, como exemplos inquestionáveis 
de dedicação e de inovação na área cultural. Acert, Binaural/
Nodar, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro, Teatro 
Regional da Serra de Montemuro e Teatro Viriato constituem a 
Rede Cultural Viseu Dão Lafões. Estas entidades culturais têm 
vindo a trabalhar em conjunto ao longo dos últimos anos, uni-
das por vários objetivos comuns: contribuir para uma oferta 
cultural mais regular no tempo e mais descentralizada no ter-
ritório; promover as relações interterritoriais para a criação 
e circulação artística na região; contribuir para a regeneração 
do território a partir de propostas inovadoras e de qualidade; 
e conferir singularidade ao território com impacto ao nível na-
cional e internacional.



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 ATUAIS MEMBROS DA PERFORMART:
Teatro do Bolhão • Espaço do Tempo • A Oficina • EGEAC 
• Fundação Casa da Música • Fundação Centro Cultural de 
Belém • Fundação Serralves • Instituto Politécnico do Porto 

• OPART • Teatro Experimental do Porto • Companhia de Teatro 
de Almada • Teatro Nacional D. Maria II • Teatro Nacional 
São João • CAEV / Teatro Viriato • Teatro Meridional 

• Teatro da Terra • Assédio – Associação de Ideias Obscuras 
• Circolando; Teatro da Didascália • A Bússola (Be a Place, Lda) 
• Nome Próprio – Associação Cultural • Teatro e Marionetas de 
Mandrágora • A Turma • Teatro da Palmilha Dentada 

• Balleteatro • Ensemble – Sociedade de Actores (Pracena – 
Cooperativa de Prod. Teatrais) • Subcutâneo • Ao Cabo Teatro 

• Teatro da Garagem • Teatro Académico de Gil Vicente 
• Associação Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras 
• Astro Fingido – Associação Cultural • A Tarumba – Teatro de 
Marionetas • Teatro do Vão – Associação Cultural 

• Teatro Art’Imagem • Teatro Extremo • Companhia de Teatro de 
Braga e Atitudes Associação Cultural.
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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
instagram www.instagram.com/teatro_viriato/

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
C 203

Preço
B 153

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Super 2 1 3 403 183

Mini 2 1 3 353 153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos



ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  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. • Conceição e Ricardo 
Brazete • 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 • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa 
• Diogo Ascenção • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar 
Gomes • Maria Leonor Martins • Maria Inês Pinto • Matilde Figueiredo Alves • 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

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

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

Fr
is

a 
A

1
Fr

is
a 

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 e Paulo Matos Técnicos de Palco • Ana 

Filipa Rodrigues Comunicação e Imprensa • Sílvia Santos Assistente 

de Comunicação e Imprensa (Programa Estágio Emprego) • 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 • João Rodrigues Técnico de 

Iluminação/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



WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING 
de PAULO RIBEIRO 
coprodução CENTRO CULTURAL VILA FLOR, DIREÇÃO REGIONAL 
DA CULTURA DA MADEIRA, TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO, 
TEATRO VIRIATO e SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

17 e 18 NOV’17 – Teatro Viriato, Viseu · ESTREIA

25 NOV’17 – Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

02 FEV’18 – Théâtre du Merlan - Scène Nationale de Marseille

16 e 17 FEV’18 – São Luiz Teatro Municipal

14 a 16 JUN’18 – Teatro Nacional São João

Há coreógrafos que sempre viveram na franja do tempo, que sempre 
respiraram o presente e exalaram intemporalidade. (…) Coreógrafos que 
são referências maiores para mim e com quem quero caminhar, lado a lado. 
O primeiro passeio... Vou fazê-lo com Jiří Kylián (…). Quero olhar para a 
obra e sentir os pontos de ligação com a sua ideia original. Quero perceber a 
eficácia da linguagem e do pensamento. 
PAULO RIBEIRO

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO 

23 SET – Festival Cadences, Théâtre Olympia - Scène Conventionnée
pour la Danse d’Arcachon, Bordeaux (França) 

28 OUT – Centro de Artes de Águeda

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

06 OUT – Cine-Teatro Louletano, Loulé 

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

 24 NOV – New Age, New Time - Teatro Viriato, Viseu

EM CRIAÇÃO · 2017

EM DIGRESSÃO · 2017

+ INFO:

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

DIREÇÃO ARTÍSTICA António Cabrita e São Castro

difusao@pauloribeiro.com · comunicacao@pauloribeiro.com · geral@pauloribeiro.com

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

T 232 480 110 · www.pauloribeiro.com



FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotografias de O PATO SELVAGEM © Filipe Ferreira | TNDMII 

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.

A nova temporada reveste-se de 
castanhos e alaranjados, tons que 
nos remetem para a chegada de 
uma nova estação. Num jogo sim-
ples de luz e sombra, referência 
às verdades e mentiras da peça  
O Pato Selvagem, a designer coloca 
no centro da imagem uma figura 
feminina que nos convida a segui-
-la nesta descoberta cultural, que 
nos desafia a descobrir a nova 
temporada e a entrar no Teatro 
Viriato. Ramos, uma pena verme-
lha, um crânio ou uma arma en-

volvem esta figura, ora represen-
tando a vida, ora representando a 
morte espelhada no trabalho de 
Henrik Ibsen. A ideia de luta pela 
sobrevivência será uma constante 
ao longo de toda a programação, 
simbolicamente representada na 
imagem através da luva de boxe, 
do espetáculo Segunda-feira, de 
Cláudia Dias. No final é a vida que 
vence e provoca a fruição plena 
das artes performativas.

SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA, DE CATHRIN LOERKE
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