
 
 

 

JANEIRO a MARÇO’17 
NOVA TEMPORADA NO TEATRO VIRIATO 
 
Desenhámos um próximo ciclo de quatro anos, baseado num projeto de 
continuidade que terá diversas novidades e reflexões em torno da 
programação. Estamos sempre a questionar o projeto, sempre a recoloca-lo 
no contexto da cidade, mas também ao mais alto nível do que se está a fazer 
nas artes performativas a nível nacional e internacional.  

 

Paula Garcia, durante a apresentação da programação de JAN/MAR’18 
 
O dossiê de imprensa com toda a informação sobre a programação de 
janeiro a março está disponível para download no site do Teatro Viriato 
em: http://www.teatroviriato.com/pt/press-releases/ 
 

Júlio Pereira abre a temporada com a apresentação do seu novo trabalho, intitulado Praça do 

Comércio (19 de janeiro). Partindo das suas raízes, o músico e compositor mostra em palco 

novas formas de diálogo sonoro, sendo que pela primeira vez toca o parente madeirense do 

cavaquinho, o braguinha. Praça do Comércio é uma vez mais um marco importante na 

identidade da música portuguesa, no qual Júlio Pereira se revela um elemento tão importante 

e tão inconfundível. No mesmo dia haverá lugar para conversa com Júlio Pereira e João Luís 

Oliva. O encenador Luis Miguel Cintra retorna a Viseu para a apresentar na íntegra o projeto 

Um D. João Português (26 e 27 de janeiro). Construído ao longo de 2017 em quatro cidades 

do país, este espetáculo acompanha o percurso em fuga de D. João e do seu fiel criado 

Esganarelo numa busca pela total liberdade. Em Viseu, serão apresentados os quatro atos 

deste projeto, divididos por duas noites.  

Refletir acerca do espaço do romance na sociedade atual é a proposta de Patrícia Portela e 

Leonor Barata na estreia de Por Amor! (01 e 02 de fevereiro). Convocando vários autores e 

misturando poemas e excertos de amor, as atrizes procuram retratar o que é isto de estar 

apaixonado. Ricardo Toscano e João Paulo Esteves da Silva (02 de fevereiro), dois músicos 

pertencentes à cena nacional do jazz, dois músicos diferentes, mas com capacidades musicais 

extraordinárias ocupam o palco do Teatro Viriato com um concerto que combina a herança 

afro-americana do jazz com a sua capacidade de improvisação. Considerada uma das mais 

conceituadas companhias de dança europeia, Peeping Tom é conhecida por trabalhar o 

grotesco, expor universos onde a lógica do tempo e do espaço são distorcidos. No Teatro 

Viriato, apresenta Vader (08 de fevereiro), a primeira peça coreográfica de uma trilogia 

familiar, na qual a realidade e a vida quotidiana são adulteradas pela personagem central de 

forma mordaz mas também com humor e poesia. A apresentação desta peça coreográfica em 

Viseu e em Guimarães contará com a participação de figurantes da região de Viseu. Atento às 

questões atuais sobre os migrantes no mar mediterrâneo e tendo como inspiração a obra de 

Italo Calvino, Alex Cassal criou o espetáculo As Cidades Invisíveis (15 e 16 de fevereiro). 
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Três viajantes a flutuar no meio do mar relembram o nome das 55 cidades descritas pelo 

escritor e desvinculam-se do conceito geográfico, sendo elevadas à condição de personagens. 

Também António Jorge Gonçalves regressa ao Teatro Viriato, para orientar uma masterclass 

(20 de fevereiro), que tem como objetivo divulgar o método e a dinâmica performativa do 

desenho em tempo real. No âmbito desta masterclass, apresenta também o livro Desenhos 

Efémeros, o qual reúne fotografias, testemunhos e reflexões críticas sobre a sua atividade 

performativa. Aproveitando a presença de João Paulo Santos em Viseu para interpretar o 

espetáculo de novo circo Mundo Interior o artista irá orientar a oficina Falar com o 

Movimento e Falar com o Corpo (22 de fevereiro) na qual irá abordar métodos de 

inspiração e formas de trabalhar com o corpo que têm como objetivo fornecer aos jovens 

participantes bases para superarem os seus limites corporais. Já no dia 24 de fevereiro, João 

Paulo Santos é o intérprete de Mundo Interior, um espetáculo que resulta de um sonho 

antigo do dramaturgo e encenador João Garcia Miguel e do próprio acrobata. Neste 

espetáculo de novo circo, são as palavras, o corpo e a música que fazem acontecer a 

descoberta do mundo interior desconhecido, ao mesmo tempo que o confunde e o destroce 

em fragmentos. Henrique Amoedo, um dos artistas residentes do Teatro Viriato, irá orientar a 

ação de formação Dança e Diversidade – A Dança na Escola Numa Perspetiva Inclusiva (26 

de fevereiro a 02 de março). Uma iniciativa que procura fornecer aos participantes 

perspetivas sobre a utilização da dança enquanto veículo de inclusão escolar, através de uma 

abordagem ao conceito de Dança Inclusiva. 

O que é que aconteceria se um teatro se desmoronasse e nos seus escombros só 

encontrássemos apenas um sobrevivente: o ponto? Partindo desta questão Tiago Rodrigues 

apresenta Sopro (02 e 03 de março), um espetáculo onde Cristina Vidal, ponto há mais de 

vinte e cinco anos no Teatro Nacional D. Maria II, evoca as histórias ficcionadas e reais de um 

teatro em ruínas, acompanhada por cinco ilustres atores. Sopro estreou no Festival de 

Avignon, em França, e contou com a coprodução do Teatro Viriato. Com base na análise de 

excertos de textos dramáticos e exercícios de escrita, Rui Pina Coelho irá orientar a oficina 

Escrever para Teatro: o quotidiano do homem comum e outras coisas sem importância 

(03 de março). Uma viagem sonora e visual pelo universo dos irmãos Grimm é a proposta de 

Tiago Cadete com Pageia (07 e 08 de março). Este é um espetáculo lúdico-didático, que 

reúne em palco várias linguagens como o teatro, a dança e as artes visuais, e que recupera a 

ideia dos gabinetes de curiosidades criados no século XVI, que reuniam objetos raros, 

tornando-se assim nos percursores dos museus de arte. Assim, Tiago Cadete convida a uma 

viagem, onde o palco é transformado num museu imaginário de objetos curiosos. Direcionado 

para crianças e famílias, Ivana Müller construiu Partituur (11 de março). Um jogo 

performativo que tem como objetivo a criação de uma coreografia conjunta, que se 

desenvolve por intermédio das instruções que são facultadas aos seus participantes por meio 

de auriculares.De facto, este é um espetáculo que adquire forma a partir das escolhas, 

reações e posições que cada intérprete/público toma. Desafiada pelo Teatro Viriato, a atriz e 

encenadora Rafaela Santos irá orientar sessões de Leitura em voz alta de poesia portuguesa 



 
 

 

(12 a 16 de março) para alunos do 3º ciclo do ensino básico. O objetivo é desmistificar a 

ideia de que ler poesia é algo aborrecido, monocórdico. Rafaela Santos procurará desafiar os 

participantes a enaltecer as imagens e emoções que as metáforas da poesia revelam. Os 

poemas que irão ser trabalhados integram o plano curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico. Já 

Sónia Barbosa, Jorge Fraga e Guilherme Gomes são alguns dos nomes que vão integrar o mais 

recente projeto do Teatro Viriato. Noite Fora (14 de março) consiste na organização de 

encontros abertos ao público para a leitura em voz alta de textos teatrais. Este novo projeto 

tem como objetivo convidar à fruição do pensamento, à reflexão, à discussão e ao 

conhecimento, privilegiando o envolvimento de todos os participantes, mais do que a criação 

de um momento performativo. Considerados uma referência do rock português, os Mão Morta 

(17 de março) darão um concerto no Teatro Viriato que promete revelar algumas das 

novidades que a banda planeia para todo o ano de 2018. Com doze discos de originais, a 

banda de Braga, vértice máximo do rock nacional, regressou aos palcos no ano passado, com 

vontade de mostrar que ainda tem muita energia para dar ao rock português. No âmbito deste 

concerto, ocorrerá uma conversa com a Associação Fora de Rebanho e os músicos Adolfo 

Luxúria Canibal, Rafael Machado e Miguel Pedro. O que fazer depois da guerra, ou ainda a 

guerrear dentro de nós, o que fazer, para onde ir? Perguntas que surgem em Síndrome (24 de 

março), peça coreográfica de Olga Roriz. Um espetáculo que se desenvolve num ambiente de 

utopia, suspenso da realidade, e estabelece uma relação entre o ser humano, o tempo, o 

espaço e a matéria. Síndrome parte do espetáculo anterior da coreógrafa Antes que matem 

os elefantes, que se centrava na guerra da Síria e no sofrimento deste povo. Para as férias da 

Páscoa, o Teatro Viriato reservou espaço da programação para os mais pequenos, com duas 

oficinas dedicadas a crianças entre os 10 e os 12 anos. Nos dias 26 e 27, Cláudia Sousa 

orienta Perguntar,… caminho com arte, uma oficina que sugere um percurso sensorial e 

expressivo, que aborda diferentes temas, diferentes formas artísticas e apela à resposta 

expressiva dos participantes. Nos dias 28 e 29, cabe à companhia de novo circo Erva Daninha 

orientar a segunda oficina das férias da Páscoa. Em Lançar, a companhia desafia os 

participantes a experimentarem o malabarismo de forma simples e divertida. Quase a 

encerrar a temporada, a trompetista, improvisadora e compositora Susana Santos Silva 

apresenta Impermanence (28 de março). Um projeto de jazz tradicional, com uma forte 

ligação com a improvisação livre e o experimental, que culmina num som impermanente e em 

constante evolução. Este concerto contará com a participação especial de Ana Carvalho, que 

realizará vídeo em tempo real. A encerrar a temporada, o Teatro Viriato acolhe a 

apresentação dos trabalhos de criadores ou coletivos de criadores que frequentaram a 

primeira edição do PACAP – Programa Avançado de Criação em Artes Performativas do 

Forum Dança, que contou com curadoria de Patrícia Portela (29 de março). O PACAP é o 

mais recente programa de formação criação do Forum Dança, dedicado a profissionais e 

estudantes de áreas artísticas que pretendem investir num período de experimentação 

avançada conciliando-o com uma investigação teórica e o exercício de práticas de corpo e 

movimento. 



 
 

 

 

De 02 de janeiro a 31 de março, o Teatro Viriato manterá no foyer as duas exposições da 

temporada anterior. Menos 21, da autoria do fotógrafo Carlos Fernandes, fixa na história da 

dança contemporânea o Reencontro entre quatro dos mais representativos coreógrafos da 

Nova Dança Portuguesa, Clara Andermatt, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro e Vera Mantero. Para 

uma Timeline a Haver, de Ana Bigotte Martins e João dos Santos Martins, resulta de um 

exercício coletivo de investigação sobre a dança como prática artística em Portugal nos 

séculos XX e XXI. Com esta exposição, os dois sinalizam episódios que foram marcantes na 

história da dança em Portugal. 

 

O Teatro Viriato disponibilizará novamente o Espaço da Palavra, uma atividade pensada 

para os mais novos que ocorre em alguns espetáculos noturnos. Partindo do tema central dos 

espetáculos em cena, o Espaço da Palavra proporciona aos seus participantes sessões de 

conto, exploração de livros, jogos dramáticos, expressão plástica e outras brincadeiras. Esta é 

uma atividade que conta com a orientação da narradora Cláudia Sousa.  

 


