
RICARDO PAIS RECUPERA A MEMÓRIA COLECTIVA 
NACIONAL INDAGANDO AS SOMBRAS EXISTENTES NA 
HISTÓRIA DE PORTUGAL
 
Ricardo Pais está de regresso aos palcos com Sombras – A nossa tristeza é uma 
imensa alegria (13 a 15 de Janeiro), um dos espectáculos mais complexos do 
encenador. Sombras é Teatro e não só. Tendo em conta a fusão de diferentes
disciplinas artísticas e da quantidade de elementos e personalidades em jogo, 
este espectáculo é já considerado um verdadeiro prodígio de engenharia teatral. 
Ricardo Pais explora o conceito pátrio, revisita os temas nacionais mais 
recorrentes, as lendas, e os mitos da História de Portugal, assim como as mais 
belas palavras escritas em português. A peça assenta na melancolia das 
variedades, no vigor do Fandango, na tristeza do Fado e no prazer de jogar com 
os opostos.
 
De 13 de Janeiro a 08 de Julho, o Foyer do Teatro Viriato acolhe a exposição Às 
Artes!, uma mostra de fotografia de José Alfredo. A exposição retrata os diversos 
projectos que o Teatro Viriato desenvolveu com a comunidade no último Ano, 
como: Projecto Escolas 2010, PANOS – Palcos Novos, Palavras Novas, O Coral 
Bestial, Visitas Dançadas e Tecelões de Histórias.
 
As visitas guiadas estão de regresso ao Teatro Viriato. No âmbito do Sentido 
Criativo, a actriz Margarida Gonçalves criou uma visita que convida as crianças a 
descobrir os espaços, os recantos e a magia que o Teatro encerra em si. Um 
Tesouro Faz de Conta (18 a 22 de Janeiro) promete surpreender todos aqueles 
que embarcarem nesta viagem.



TEATRO
13 a 15 JAN
SOMBRAS
A NOSSA TRISTEZA É UMA IMENSA ALEGRIA
de RICARDO PAIS
 
qui a sáb 21h30 | 100 min. aprox.
Preços: A (5€ a 10€) / Jovem 5€
m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

 
Após dois anos de ausência, Ricardo Pais regressa aos palcos com Sombras, uma 
criação transdisciplinar que sonda o modo de ser português, indagando lugares do 
inconsciente mítico e da personalidade histórica de Portugal.

O encenador retoma também as mais belas palavras escritas em português, 
evocando temas nacionais recorrentes, como: a passagem inexorável do tempo, o 
regresso de um Rei Encoberto, a intolerância anti-espanhola ou a timidez
dos portugueses em enfrentarem o seu retrato e os seus vícios.

O espectáculo constrói-se numa espécie de paisagem cénica insólita, cheia de 
eventos inesperados e contrastantes.

Tem no Fado o seu coração sofrido e no Fandango uma espécie de cavalgada 
eufórica. Sombras, como o nome indica, exalta todos os jogos de equívoco de que 
o Teatro nunca parece saciar-se.
 
Criação e Encenação Ricardo Pais 
Intérpretes José Manuel Barreto, Raquel Tavares, Emília Silvestre, Pedro 
Almendra, Pedro Frias, Carla Ribeiro,Francisco Rousseau, Mário Franco, Carlos 
Piçarra Alves, Diogo Clemente, Mário Laginha e Miguel Amaral
Vídeos Fabio Iaquone e Luca Attilli
Música Original e Direcção Musical  Mário Laginha
Coreografias Paulo Ribeiro
Cenografia Nuno Lacerda Lopes
Figurinos Bernardo Monteiro
Desenho de Luz Rui Simão
Desenho de Som Francisco Leal
Voz e Elocução João Henriques
Assistência de Encenação Manuel Tur
Produção Teatro Nacional São João
Co-produção Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato e São Luiz Teatro Municipal
 
Apoio à divulgação Antena1
Apresentado no âmbito da rede de programação cultural 5 Sentidos



 
EXPOSIÇÃO / FOYER
13 JAN a 08 JUL
ÀS ARTES!
de JOSÉ ALFREDO
 
Entrada gratuita
 
Sapatos mágicos, viagens à Lua e até Marte, revoluções coreografadas, cânticos 
tradicionais reinventados e
gargalhadas genuínas constituem alguns dos fragmentos de histórias tecidas pela 
comunidade da região de Viseu que em 2010 fez do Teatro Viriato um espaço 
próprio e de fruição de criatividade e imaginação.

Os sons, os gestos e os movimentos destas histórias desenvolvidos com e pela 
comunidade do distrito de Viseu  (Projecto Escolas 2010, Tecelões de Histórias, 
PANOS - Palcos Novos, Palavras Novas e O Coral Bestial) foram condensados pelo 
fotógrafo José Alfredo. Registos em que o instante é roubado ao efémero e o que 
era passageiro transforma-se em eterno, como as memórias que cada participante 
irá guardar dos projectos em que esteve envolvido.

Fotógrafo profissional desde 1982, José Alfredo colabora com o Teatro Viriato desde 
1998. Já expôs individual e colectivamente trabalhos fotográficos. Do seu percurso 
consta ainda a atribuição de vários prémios em concursosde fotografia.

 
VISITA GUIADA
18 a 22 JAN
UM TESOURO FAZ DE CONTA
de MARGARIDA GONÇALVES
orientação RAQUEL MARCOS ou JOANA MENDONÇA
 
ter a sex 10h30 e 15h00 | 50 min.
Lotação 1 turma / sessão
Público-alvo Pré-escolar
Preço 1€
 
sáb 11h30 | 50 min.
Lotação 15 crianças (cada uma acompanhada por apenas um adulto)
Público-alvo dos 3 aos 5 anos
Preço 3€
 
Atrás do palco há luzes brilhantes e diferentes cores, camarins onde as 
personagens se disfarçam e diversos esconderijos mágicos. Sim, porque o Teatro é 
um local mágico. Aqui uma simples visita pode transformar-se numa caça ao 



tesouro, uma busca pelo Tesouro Faz de Conta onde a imaginação é o ingrediente 
essencial para cada um transformar uma caixa de cartão num belo castelo para a 
rainha e, quem sabe, para um dos três porquinhos que fala francês e toca piano.

Neste faz de conta, a plateia, o palco, os camarins, as zonas técnicas, as salas de 
ensaio e todas as zonas invisíveis ao público em geral são desvendadas. Para 
conhecer como funciona o Teatro e o mundo da imaginação basta embarcar nesta 
caça ao tesouro.

Se precisar de receber a informação relativa à programação do Teatro Viriato com mais antecedência, por 

favor responda a este email com essa indicação. Mais informações e fotografias contacte 

anarodrigues@teatroviriato.com
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