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111 O diretor do Teatro Viria-
to, Paulo Ribeiro, disse ontem que 
a programação para o próximo 
quadrimestre reserva propostas 
de topo na área do teatro, com 
destaque para a estreia de “Via-
jantes Solitários”, que junta tecido 
empresarial e meio artístico.

“A programação para a próxima 
temporada, sem falsa modéstia, é 
uma programação ótima, da qual 
nos orgulhamos imenso. As pro-
postas para teatro são todas de 
topo”, sintetizou.

Durante a conferência de apre-
sentação da programação para o 
quadrimestre setembro-dezem-
bro, Paulo Ribeiro destacou a es-
treia absoluta da peça de teatro 
“Viajantes Solitários”, entre os dias 
21 e 25 de outubro. “Este é um 
projeto que acho especialmente 
interessante porque é dirigido por 
uma encenadora fantástica, que é 
a Joana Craveiro, e tem a ver com 
um local que viaja para fora de 
portas”, descreveu.

Este projeto, do Teatro Vestido, 
desenvolvido a partir de uma ideia 
do Teatro Viriato e da empresa 
Patinter, é construído a partir de 
uma extensa recolha de histórias 
de vida e de “estrada” de camio-
nistas.

Projeto percorre o país
“Este tipo de projeto é muito 

querido porque, mais uma vez, 
conseguimos juntar o tecido em-
presarial com o meio artístico e 
não é só uma coisa local, que fique 
aqui. Temos uma peça que vai co-
meçar em Viseu, segue para Lisboa 
e vai certamente percorrer o país”, 
acrescentou.

Ainda na área teatral, Paulo Ribei-
ro aludiu ao regresso do Thêatre de 
la Mezzanine, a 18 e 19 de setem-
bro, com “A tragédia é o melhor 
pedaço do animal”.

“É a terceira ou quarta vez que 
cá vem esta companhia e sempre 
nos marcou com peças fortíssimas. 
Desta vez, o tema é delicado e va-
mos ser surpreendidos com um 

espetáculo que nos vai fazer viajar 
pelo universo que questiona e traz 
para o palco a I Guerra Mundial”, 
referiu.

No cinema, o Teatro Viriato apre-
senta nos próximos meses aquela 
que é “uma das colaborações mais 
fortes” com o Cineclube de Viseu, 
que assinala 60 anos de existên-
cia”. “Vamos ter a apresentação de 
filmes musicados como o espetácu-
lo Lanterna Mágica”, a 15, 16 e 17 
de outubro; ou a estreia do filme-
concerto “O Navegante”, a 15 e 16 
de dezembro.

Em relação à dança, o Teatro Vi-
riato apresenta pelo quarto ano 
consecutivo a mostra “New Age 
New Time”, de 21 a 28 de novem-
bro. "Começou por ser um festival, 
uma mostra, que estava vocaciona-
da, sobretudo, para a emergência 
da nova dança, mas que hoje em 
dia apresenta também coreógrafos 
consagrados e o que se adivinha 
com a nova geração de coreógrafos 
que aí vem e o que se faz de melhor 
em Portugal”, justificou. 

No que toca a música, “desta vez 
talvez seja a área com menos re-
presentatividade em quantidade”.

Paulo Ribeiro, diretor da sala de teatro de Viseu, apresentou programação até dezembro de 2015
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Teatro Viriato apresenta 
várias propostas de “topo”

Diretor do Teatro Viriato 
apresentou, ontem, a 
programação da sala 
de Viseu até dezembro

1 Programação para 
o quadrimestre de 
setembro a dezembro 
pode ser consultada no site 
do Teatro Viriato: www.
teatroviriato.com

2 “Viajantes Solitários”, 
que estará em cena  
entre os dias 21 e 25  
de outubro, é um projeto  
que tem encenação de 
Joana  Craveiro e tem o 
apoio da empresa Patinter

Na programação, Paulo Ribeiro destacou as propostas para a área do teatro


