
programa intensivo de formação em dança
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/ studio wayne mcgregor

CATARINA CARVALHO

composição em tempo real
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MENGHAN LOU

dança contemporânea

SÃO CASTRO

dança contemporânea

ANTÓNIO CABRITA



PROGRAMA DETALHADO (de segunda a sexta-feira)

GRUPO A. DOS 15 AOS 18 ANOS (ESTUDANTES DE DANÇA)

10h00 às 11h20 – DANÇA CONTEMPORÂNEA

11h30 às 13h00 – DANÇA CLÁSSICA

13h00 às 14h00 – Pausa para almoço

14h00 às 15h50 – MIND AND MOVEMENT/ STUDIO WAYNE MCGREGOR 

16h00 às 18h00 – LABORATÓRIO COREOGRÁFICO

18h10 às 19h45 – COMPOSIÇÃO EM TEMPO REAL 

GRUPO B. M/ 18 ANOS (ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE DANÇA)

10h00 às 11h20 – DANÇA CLÁSSICA

11h30 às 13h00 – DANÇA CONTEMPORÂNEA

13h00 às 14h00 – Pausa para almoço

14h00 às 16h00 – LABORATÓRIO COREOGRÁFICO

16h10 às 18h00 – MIND AND MOVEMENT/ STUDIO WAYNE MCGREGOR

18h10 às 19h45 – COMPOSIÇÃO EM TEMPO REAL 

GRUPO C. M/ 15 ANOS (NÃO PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA EM DANÇA)

10h00 às 11h45 – MIND AND MOVEMENT/ STUDIO WAYNE MCGREGOR

12h00 às 13h30 – DANÇA CONTEMPORÂNEA

13h30 às 15h00 – Pausa para almoço

15h00 às 16h45 – COMPOSIÇÃO EM TEMPO REAL

dança clássica 
roger van der poel 
mind and movement
/ studio wayne mcgregor

catarina carvalHo 
composição em tempo real

João fiadeiro 

laboratório coreográfico 
mengHan lou 
dança contemporânea 
são castro 
dança contemporânea 
antónio cabrita

FORMADORES

INSCRIÇÕES decorrem de 09 FEV a 16 JUN na bilheteira do Teatro Viriato e em www.teatroviriato.com

PÚBLICO-ALVO  grupo A) dos 15 aos 18 anos (estudantes de dança); 
grupo B) m/ 18 anos (estudantes e profissionais de dança);
grupo C) m/ 15 anos (não profissionais com experiência em dança).

PREÇOS 150€ p/ os grupos A e B (5 aulas diárias) · 100€ p/ grupo C (3 aulas diárias)

O pagamento da inscrição poderá ser efetuado de forma faseada: 20% no ato de inscrição 
e 80% até duas semanas antes do Summer Lab. A inscrição só será validada após o pagamento dos 20% iniciais.

NO FINAL SERÁ ENTREGUE UM CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.



O SUMMER LAB consiste num programa intensivo 
de formação em dança, desenvolvido pela Com-
panhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato, e que 
decorre durante uma semana, ao longo de todo 
o dia, com aulas lecionadas por formadores de 
renome nacional e internacional. 

O principal objetivo do SUMMER LAB consiste 
em proporcionar o acesso a diversas linguagens 
artísticas, métodos criativos, estilos e práticas 
de Dança; variando entre as técnicas de dança 
(clássica e contemporânea), a improvisação, o 
processo de construção de uma coreografia e o 
contacto com um método de trabalho e pensa-
mento artístico de um dos mais reconhecidos co-
reógrafos da atualidade, Wayne McGregor.

Os formadores convidados detêm percursos e 
experiências académicas e profissionais muito 
diferenciados. Todos estes formadores têm um 
contacto próximo e experiente com a disciplina 
que irão lecionar, sendo profissionais e conhece-
dores experientes nas matérias que irão propor 
aos participantes, fazendo assim com que o ní-
vel de dificuldade exigido para cada grupo, seja 
apropriado à proposta de divisão por faixa etária 
que se fará dos participantes. 

Para um melhor aperfeiçoamento e evolução dos 
participantes nas várias disciplinas, de acordo 
com a experiência e a faixa etária, os mesmos 
serão distribuídos em três grupos: Grupo A (dos 
15 aos 18 anos: estudantes de dança), Grupo B 
(maiores 18 anos: estudantes e profissionais de 
dança), Grupo C (maiores 15 anos, não profissio-
nais com experiência em dança). 

Pretende-se que, para os formandos, este pro-
grama de formação se revele um espaço e tempo 
privilegiados de aprendizagem, de partilha de 
experiências elaboradas e metódicas e de desen-
volvimento de práticas de construção de mate-
rial físico e sensorial através da apreensão con-
tínua das propostas sugeridas pelos formadores 
num contexto mais alargado do que o de um 
workshop ou masterclass. É também finalidade 
da Companhia Paulo Ribeiro e do Teatro Viriato 
que o SUMMER LAB de Viseu se torne num evento 
incontornável no calendário da oferta formativa 
na área da Dança, tanto a nível nacional, como 
internacional. 

16 -20 JUL’18
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- Estimular os participantes para a compreensão 
das várias etapas de construção de um objetivo 
de trabalho e da evolução de um pensamento de 
aprendizagem elaborado e metódico;

- Contribuir para o acesso de alunos, profissio-
nais de dança e pessoas interessadas em dança a 
programas de formação que contemplem várias 
linguagens artísticas, métodos criativos, estilos 
e práticas de Dança, assim como à aprendizagem 
informal; procurando colmatar a falta de recur-
sos, dificuldades e necessidades artísticas com 
que se debatem escolas vocacionais e reforçan-
do, por esta via, as parcerias possíveis e necessá-
rias entre escolas artísticas e entidades culturais, 
como companhias ou teatros.

- Potenciar oportunidades únicas de aprendi-
zagem, de desenvolvimento, mas também de 
emprego, fomentando a integração de futuros 
bailarinos das Escolas de Dança e/ou de profis-
sionais em estágios e/ou elencos de projetos e/
ou companhias de dança internacionais, através 
de convites feitos por formadores, coreógrafos 
e/ou diretores artísticos. 

- Promover um maior envolvimento de alunos 
e/ou profissionais da área da Dança na própria 
oferta cultural da região de Viseu, contribuindo 
para a criação de um interesse contínuo e maior 
envolvimento na programação mensal e contí-
nua dos espaços e estruturas culturais instala-
dos, fomentando maior proximidade e dinâmica 
entre território, cultura e projetos artísticos.

- Valorizar o papel da Companhia Paulo Ribeiro, 
em articulação com o Teatro Viriato e a escola 
Lugar Presente, no posicionamento da cidade de 
Viseu como cidade privilegiada para o desenvol-
vimento da Dança.

OBJETIVOS



Roger Van der Poel (1983) de dupla nacionali-
dade, holandesa e portuguesa, terminou o En-
sino Secundário na área de Humanidades e aos 
18 anos de idade ingressou na Escola de Dança 
do Conservatório Nacional em Lisboa. Em 2003, 
foi bailarino no Ballet Gulbenkian onde dançou 
obras de Ohad Naharin, Marie Chouinard, Mauro 
Bigonzetti, Paulo Ribeiro e Juán Carlos Garcia.

Em 2004, foi convidado pelo diretor artístico 
Philippe Cohen para fazer parte do Ballet du 
Grand Théâtre de Genève, na Suiça e em 2006 
ingressou no Nederlands Dans Theater sob a di-
reção artística de Gerald Tibbs onde ainda hoje 
é bailarino residente do NDT1. Dançou obras 
de Jiři Kylián, Sol León & Paul Lightfoot, Crys-
tal Pite, William Forsythe, Marco Goecke, Ohad 
Naharin, Johan Inger, Gabriela Carrizo, Franck 
Chartier, Hans van Manen, entre outros.

Tornou-se artista colaborador e presidente do 
conselho da direção da companhia america-
na chuthis, na qual desempenha funções de pro-
fessor nos projetos educacionais e assistente do 
coreógrafo e diretor artístico Peter Chu.

Desde 2011 faz parte do anual NDT Summer In-
tensive e nos últimos anos remontou repertório 
do NDT no Ballet de Zurique e Ballet de Oslo.

Foi o vencedor do Prémio de Encorajamento 
2007 do Stichting Dansersfonds‘79 em Amester-
dão, foi galardoado com o prémio Zwaan – Most 
Impressive Dance Performance 2008 (Cisne – A 
Performance de Dança Mais Impressionante de 
2008) pela sua prestação em Simple Things de 

Hans van Manen e foi escolhido, por voto do pú-
blico, como o bailarino favorito do World Star 
Ballet Gala em Budapeste.

ROGER VAN DER POEL 
DANÇA CLÁSSICA©
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Catarina Carvalho é uma bailarina e coreógrafa 
sediada em Londres. Nascida em Lisboa, Catarina 
estudou na Escola Superior de Dança de Cannes 
Rosella Hightower, em França, com uma bolsa da 
Fundação Ambrosoli (Zurique). 

A carreira de Catarina começou no Ballet de 
L’Ópera National du Rhin, experimentando uma 
grande parte do reportório da companhia sob a 
direção de Bertrand D’At. Posteriormente, Cata-
rina voltou a Lisboa onde trabalhou com diver-
sos coreógrafos incluindo Javier de Frutos, Vasco 
Wellenkamp e Rui Horta entre outros. 

Catarina dançou para a Companhia Wayne Mc-
Gregor de 2008 até 2017 e fez tour nacional e 
internacional em várias produções da companhia 
incluindo Entity, FAR, Atomos e Tree of Codes. Du-
rante este período, Catarina foi também Assis-
tente de Ensaios e assistiu Wayne McGregor em 
Dyad 1909, Future Self e Outlier. 

Catarina continua a colaborar com o Estúdio 
Wayne McGregor em vários projetos, e frequen-
temente leciona workshops e masterclasses in-
cluídas no programa Wayne McGregor’s Learning 
and Engagement.

CATARINA CARVALHO
MIND AND MOVEMENT
/ STUDIO WAYNE MCGREGOR



João Fiadeiro fez formação em Lisboa, Nova 
Iorque e Berlim, tendo depois sido bailarino na 
Companhia de Dança de Lisboa (86-88) e no 
Ballet Gulbenkian (89-90). 

Em 1990, fundou a Companhia RE.AL que, para 
além da criação e difusão dos seus espetáculos, 
apresentados com regularidade um pouco por 
toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e América do Sul – acompanhou e representou 
artistas emergentes, ao mesmo tempo que no 
âmbito da programação do Atelier Real, acolheu 
artistas em residência e apresentou artistas e 
eventos transdisciplinares. 

Entre 1995 e 2003, colaborou com os Artistas 
Unidos na qualidade de responsável pelo “movi-
mento dos atores”, tendo encenado dramaturgos 
como Samuel Beckett, Sara Kane ou Jon Fosse. 
Entre 2011 e 2014, codirigiu, com a antropólo-
ga Fernanda Eugénio, o centro de investigação 
AND_Lab em Lisboa, uma plataforma de forma-
ção e pesquisa na interface entre criatividade, 
sustentabilidade e quotidiano. 

Dedicou 6 anos exclusivamente ao processa-
mento e sistematização do método de Composi-
ção em Tempo Real, cruzando a sua investigação 
com áreas científicas como a neurociência ou as 
ciências dos sistemas complexos. 

Tem orientado com regularidade workshops em 
diversas escolas e universidades nacionais e in-
ternacionais. Atualmente, frequenta o doutora-
mento em Arte Contemporânea do Colégio das 
Artes da Universidade de Coimbra.

JOÃO FIADEIRO
COMPOSIÇÃO EM TEMPO REAL©
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Menghan Lou (1983) nacionalidade chinesa, é 
um bailarino e coreógrafo profissional com uma 
extensa experiência em ballet, dança contempo-
rânea e dança moderna. 

Trabalhou com alguns dos mais conceituados co-
reógrafos internacionais enquanto intérprete re-
sidente do Netherlands Dans Theater (Holanda) 
por mais de 9 anos. 

Presentemente, Menghan Lou é diretor artistico 
da Lou Motion, uma companhia de dança da qual 
foi fundador e que num curto espaço de tempo 
já se apresentou e já foi convidado a coreografar 
um pouco por toda a Europa, Asia e América do 
Norte. 

MENGHAN LOU
LABORATÓRIO COREOGRÁFICO©
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São Castro estudou no Balleteatro Escola Pro-
fissional do Porto e licenciou-se em Dança pela 
Escola Superior de Dança em Lisboa. Integrou a 
Companhia Portuguesa de Bailado Contempo-
râneo, Lisboa Ballet Contemporâneo, Ballet Gul-
benkian e Companhia Instável. Trabalhou com 
coreógrafos como Rui Lopes Graça, Clara Ander-
matt, Paulo Ribeiro, Olga Roriz, André Mesquita, 
Vasco Wellenkamp, Tânia Carvalho, Luis Marrafa, 
Hofesh Shechter, entre outros. 

Fez criações para a Companhia Portuguesa de 
Bailado Contemporâneo, Companhia de Dança 
do Algarve, Escola de Dança do Conservatório 
Nacional, Projeto Quorum e Companhia de Dan-
ça de Almada. 

Desde 2011, tem desenvolvido o projeto |acsc| 
em colaboração com o coreógrafo e bailarino An-
tónio Cabrita, recebendo o Prémio Autores da SPA 
na categoria Melhor Coreografia com a peça Play 
False (2014) e a nomeação para a mesma catego-
ria, em 2016 e 2017, com, respetivamente, Tábua 
Rasa (2015) e Turbulência (2016), duas peças em 
cocriação com Henriett Ventura e Xavier Carmo, 
ambas coproduções da Companhia Nacional de 
Bailado e da Vo’Arte. Foi distinguida pelo Institu-
to Politécnico de Lisboa com a Medalha de Prata 
de Valor e Distinção (2016). 

São Castro e António Cabrita são os atuais direto-
res artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, onde 
estrearam  Um Solo para a Sociedade,  em junho 
2017. Ainda este ano, a convite de Luísa Tavei-
ra, São Castro e António Cabrita criaram Dido e 
Eneias para a Companhia Nacional de Bailado.

SÃO CASTRO
DANÇA CONTEMPORÂNEA©
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António Cabrita é licenciado pela Escola Supe-
rior de Dança, diplomado pela Escola de Dança 
do Conservatório Nacional, estudou também 
Dança no Joffrey Ballet School em Nova Iorque. 
Paralelamente, fez o curso de Cinema da New 
York Film Academy e o curso de Criatividade Pu-
blicitária da Restart, Lisboa. 

Enquanto bailarino, coreógrafo, vídeo-designer 
e sonoplasta, António Cabrita tem desenvolvido 
o seu percurso artístico entre Portugal e Alema-
nha. 

Desde 2011, tem desenvolvido o projeto |acsc| 
em colaboração com a coreógrafa e bailarina 
São Castro, com a qual recebeu o  Prémio Auto-
res da SPA na categoria Melhor Coreografia com a 
peça Play False (2014) e a nomeação para a mes-
ma categoria, em 2016 e 2017, com, respetiva-
mente,  Tábua Rasa  (2015) e  Turbulência  (2016), 
duas peças em cocriação com Henriett Ventura e 
Xavier Carmo, ambas coproduções da Companhia 
Nacional de Bailado e da Vo’Arte. Foi distinguido 
pelo Instituto Politécnico de Lisboa com a Meda-
lha de Prata de Valor e Distinção (2016). 

António Cabrita e São Castro são diretores artís-
ticos da Companhia Paulo Ribeiro, onde estrea-
ram  Um Solo para a Sociedade, em junho 2017. 
Ainda este ano, a convite de Luísa Taveira, São 
Castro e António Cabrita criaram Dido e Eneias 
para a Companhia Nacional de Bailado.

ANTÓNIO CABRITA
DANÇA CONTEMPORÂNEA©
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Dirigida pelos coreógrafos e bailarinos António 
Cabrita e São Castro, a Companhia Paulo Ribeiro 
 (CPR) é uma companhia portuguesa de dança con-
temporânea, com um repertório próprio de pe-
ças ora criadas e dirigidas pelo coreógrafo Paulo  
Ribeiro, seu fundador e uma das referências da 
Nova Dança Portuguesa; ora por outros criadores 
convidados. Estrutura residente no Teatro Viriato 
desde 1998, é a partir daí que desenvolve a sua 
atividade de pesquisa, de criação, de produção 
e de difusão de espetáculos; assim como de for-
mação. 

A par do contributo dado para a implementação 
do projeto artístico do Teatro Viriato em 1998; 
em 2005, a CPR foi responsável pela criação da 
escola de dança Lugar Presente (Viseu). 

Com um repertório de mais de 30 produções, a 
CPR é uma das mais reconhecidas companhias 
de dança contemporânea portuguesas, tendo 
arrecadado vários prémios nacionais e interna-
cionais.

O Teatro Viriato é uma estrutura cultural de pro-
gramação e produção de artes do palco, situado 
no Largo Mouzinho de Albuquerque, em Viseu, 
gerida pelo Centro de Artes do Espetáculo de Vi-
seu, Associação Cultural e Pedagógica, fundado 
pelo coreógrafo Paulo Ribeiro, é atualmente diri-
gido e programado por Paula Garcia.

Construído originalmente em 1883, o Teatro Vi-
riato, depois da reabilitação do edifício, reabriu 
as suas portas a 29 de janeiro de 1999, e desde 
então é considerado por muitos como um mo-
delo no que toca à política de descentralização 
cultural das artes do espetáculo em Portugal. A 
programação regular inclui, música, teatro, dan-
ça, novo circo, atividades pedagógicas e residên-
cias artísticas.

Para além de uma programação regular nacional 
e internacional, o Teatro Viriato tem uma política 
de apoio aos artistas nacionais e artistas residen-
tes na cidade, através da produção, coprodução e 
apoio a residências.

TEATRO VIRIATO
COMPANHIA 
PAULO RIBEIRO



UMA INICIATIVA DE

PARA MAIS INFO.
TEATRO VIRIATO
Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 2087 EC Viseu
3501-909 Viseu

COORDENADAS DE GPS
Porta de Artistas (cargas e descargas): N40º39.642´ W7º54.471´
Frente de Casa/ Bilheteira: N40º39.645´ W7º54.501´

GERAL
Telefone: 232 480 110
Email bilheteira@teatroviriato.com

ESTRUTURAS  FINANCIADAS E APOIADAS POR

COLABORAÇÃO
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