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08 sex 21h30 dead combo & RoYaL oRQUeSTRa daS caVeIRaS

06 sex 21h30 camaNÉ

08 e 09 qua e qui 21h30 dIdo e eNeIaS
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VISITaS daNÇadaS

Local: Museu Grão Vasco
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16 a 18 L’ImmÉdIaTqui a sáb 21h30

16 e 17 NÃo Se bRINca com o amoRsex e sáb 21h30

07 maI
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sáb
sáb

15h00
15h00

aRTe & INTeRVeNÇÃo No eSPaÇo PÚbLIco

18 a 21 seg a qua

qui

10h30 às 12h30 
14h20 às 18h00
10h30 às 12h30 
15h00 às 19h30

aNdaRaLHoS
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sex

10h00 às 12h30 
14h30 às 17h00
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11 a 15 cIdadeS SoNoRaSseg a sex 14h30 às 17h30

28 a 30 qui
sex e sáb

15h00
21h30

deNTRo de mIm, FoRa daQUI
PaNoS – Palcos Novos, Palavras Novas

20 e 21 sex
sáb

15h00

16h30
SUPeR-HeRoíNaS
(TíTULo de TRabaLHo)

06 a 09 qua a sáb 21h30 LaV’aLma n40º3w7º5
(TíTULo de TRabaLHo)

18 SeI mIGUeLqua 22h00

30 abR a 31 JUL 15 aNoS – 15 ImaGeNS
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Anunciamos mais uma temporada feliz, 
temperada por o que de melhor se faz 
dentro e fora da nossa cidade. 

o trabalho comunitário tem um destaque 
fortíssimo com o sempre surpreendente 
trabalho que o Graeme Pulleyn desen-
volve no projecto PANOS - Palcos Novos, 
Palavras Novas, depois com o projecto de 
Cláudia Jardim com as jovens da Casa da 
Aguieira e com o trabalho do encenador 
Jorge Fraga com a comunidade Viseense. 

A internacionalização irá certamente 
surpreender-nos com o projecto W-Est_
Where que, para além de nos permitir 
acompanhar a “emergência de Leste”, 
trará também à nossa cidade uma das 
figuras mais emblemáticas da Dança do 
século XX. Milkos Šparemblek será um 
dos convidados para reflectir sobre o que 
se faz hoje em dia na Dança europeia e 
dará o seu testemunho de um percurso 
com mais de cinquenta anos. Para além 
do reconhecimento artístico, o coreógra-
fo foi também um director ímpar de vá-
rias companhias entre as quais se conta 
o Ballet Gulbenkian, do qual foi o primeiro 
director, digamos, mais contemporâneo. 
Prevemos ainda a participação de Rui 
Horta e Vasco Wellenkamp (presenças a 
confirmar).

Conseguimos ainda através de alguma 
programação em rede trazer a Portugal, 
e em alguns casos só a Viseu, momentos 

que ficarão inscritos na nossa memória. 
A não perder absolutamente o Théâtre de 
La Mezzanine, com a Ópera Dido e Eneias, 
o maravilhoso Camille Boitel, com o es-
pectáculo multidisciplinar L’immédiat, e a 
completamente desconhecida entre nós, 
mas um furor em França, a coreógrafa 
Andrea sitter. 

estou deliberadamente a citar os talvez 
mais desconhecidos entre nós, porque 
há mais, muito mais e nada deve passar 
despercebido porque esta é mais uma 
temporada de grande felicidade, que 
conta também com os Dead Combo, Ca-
mané, e a companhia Lili Désatres e tudo 
o mais, desde café-concertos a activida-
des mais lúdicas e de formação para a 
comunidade.

em 1998, no primeiro e muito trôpego 
discurso que fiz sobre a ambição do Te-
atro Viriato anunciava a vontade de criar 
um espaço em festa. Festa de ideias, de 
pensamentos e de fruição. esta Primave-
ra assim será, de incontornável e impa-
rável felicidade... Festiva! 

paulo ribeiro

edItorIal
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Estreias absolutas, Dança, Música e in-
cursões em áreas menos habituais no 
Teatro Viriato, como Ópera, marcam o 
novo quadrimestre de Abril a Julho de 
2011. Depois de uma temporada virada 
para as criações e criadores nacionais, 
a internacionalização irá com certeza 
surpreender. O Teatro Viriato acolhe no-
mes incontornáveis do panorama cul-
tural internacional como a coreógrafa 
e intérprete Andrea Sitter ou o génio na 
Arte do Teatro de Objectos e Novo Circo 
Camille Boitel. A grande surpresa deste 
quadrimestre prende-se com a apresen-
tação da exuberante Ópera Dido e Eneias, 
de Théâtre de La Mezzanine, que recria 
uma das obras-primas da Ópera barroca 
inglesa. Esta companhia tem habituado o 
público a grandiosos espectáculos, onde 
se destacam os cenários excêntricos e 
os figurinos vistosos. Na Dança, desta-
que ainda para o segundo encontro do 
projecto W-Est_Where, que reúne coreó-
grafos e intérpretes da Europa de Leste 
e da Europa Ocidental para reflectirem 
o estado da Dança Contemporânea. Um 
intercâmbio de experiências, que conta 
com a presença de Milkos Šparemblek, 
coreógrafo de renome e ex-director do 
Ballet Gulbenkian. Na música, o fadista 
Camané regressa a Viseu para apresen-
tar o seu novo álbum Do Amor e dos Dias. 
A dinamização do foyer ficará a cargo do 
músico revelação Sei Miguel. Importa 
ainda salientar as três estreias absolu-
tas, resultantes de um forte trabalho que 

o Teatro Viriato tem desenvolvido com a 
comunidade local.

No arranque da temporada, o grupo Dead 
Combo junta-se em palco à Royal Or-
questra das Caveiras (08 de Abril) para 
um concerto que será memorável, tal 
a fusão de estilos sonoros e ritmos da 
World Music. De Abril a Julho, o Museu 
Grão Vasco, com quem o Teatro Viriato 
mantém uma parceria, acolhe mais qua-
tro sessões das Visitas Dançadas (16 de 
Abril, 14 de Maio, 18 de Junho e 02 de Ju-
lho), um projecto da historiadora de Arte 
e coreógrafa francesa Aurélie Gandit, com 
interpretação de Leonor Barata. Nestas 
visitas coreógrafadas, os visitantes são 
convidados a reler e a sentir as obras do 
Museu Grão Vasco sob uma nova luz e um 
novo conhecimento que combina factos 
com emoções. Para assinalar os 15 anos 
de existência, a Companhia Paulo Ribeiro 
apresenta no foyer do Teatro Viriato uma 
exposição retrospectiva do trabalho de-
senvolvido pelo coreógrafo Paulo Ribeiro 
e a sua companhia de autor. Uma mostra 
comissariada pelo fotógrafo José Alfredo 
que revisita 15 obras, através de 15 ima-
gens de diferentes fotógrafos (30 de Abril 
a 31 de Julho).

O mês de Maio inicia também com Músi-
ca. Camané (06 de Maio) apresenta em 
Viseu o novo trabalho, Do Amor e dos Dias, 
que confirma o fadista como uma voz úni-
ca na arte de cantar o Fado. O novo álbum 

Introdução à programação  
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tem recebido os maiores elogios quer do 
público, quer da crítica especializada. No 
âmbito do Espaço Aberto, a Projecto Patri-
mónio dinamiza no foyer do Teatro Viriato 
duas conferências subordinadas ao tema 
Arte & Intervenção no Espaço Público 
(07 de Maio e 04 de Junho). Esta inicia-
tiva integra o Ano Internacional Viseense. 
Na Dança, destaque para o segundo en-
contro do projecto w-Est_where (10 e 
11 de Maio) que conta com a participação 
de coreógrafos incontornáveis da Europa 
de Leste e Oeste, figuras que marcam a 
história da Dança Contemporânea. Ainda 
no âmbito deste projecto, o Teatro Viria-
to acolhe um intérprete croata que terá o 
desafio de criar um solo sobre Identida-
de. Na Música, o Teatro Viriato mantém 
a parceria com a Jazz ao Centro Clube e 
acolhe um Café-Concerto com o músico 
Sei Miguel (18 de Maio), que após uma 
longa carreira confinada a circuitos mu-
sicais restritos, começa a ser aceite pelo 
mainstream. Maio termina com a vigoro-
sa e irreverente coreógrafa Andrea Sitter, 
com o seu solo La Cinquième Position (28 
de Maio).

A Ópera regressa ao Teatro Viriato pela 
mão da companhia Théâtre de La Mez-
zanine, que apresenta uma recriação da 
ópera barroca de Henry Purcell, Dido e 
Eneias (08 e 09 de Junho). Em Junho, há 
ainda espaço para a L’Immédiat (16 a 18 
de Junho), a última criação do génio do 
Teatro de Objectos/Novo Circo, Camille 
Boitel, que une o Teatro, a Dança e o Novo 
Circo, num espectáculo que questiona a 
condição humana. Como vem sendo ha-

bitual, a escola de artes Lugar Presente 
termina o ano lectivo com a apresentação 
do trabalho desenvolvido pelos alunos (25 
a 26 de Junho).

De sublinhar que, para além de um qua-
drimestre em cheio, também Setembro 
promete ser um mês imperdível ao iniciar 
com a estreia absoluta de não se Brinca 
com o Amor (16 e 17 de Setembro), com 
a companhia Artistas Unidos e encenação 
de Jorge Silva Melo.

No âmbito do Sentido Criativo, o Teatro 
Viriato propõe oficinas e actividades cria-
tivas para diversas idades e públicos dife-
rentes. As propostas passam pelo projecto 
educativo Cidades Sonoras (11 a 15 de 
Abril), que propõe o mapeamento do cen-
tro histórico de Viseu através da captação 
de sons e registos fotográficos; pela ofici-
na Andaralhos (18 a 21 de Abril), orienta-
da pela Companhia Radar 360º, na qual 
os participantes são desafiados a experi-
mentar a técnica das andas associada à 
plasticidade dos Espantalhos e pela peça 
de Teatro Cheio de (Pequenos) nadas 
(26 de Maio), da companhia Lili Désas-
tres, um espectáculo que integra o FIMFA 
Lx11 – Festival Internacional de Marionetas 
e Formas Animadas. Por último de des-
tacar a oficina A Loja Extraordinária da 
Rua Direita (04 a 08 de Julho), orientada 
pela artista plástica Marina Palácio, uma 
proposta multidisciplinar que envolve os 
participantes na criação de uma loja ima-
ginária da emblemática Rua Direita. Uma 
boa proposta para as férias de Verão.

O Teatro Viriato continua a privilegiar o 
trabalho criativo que é desenvolvido com 
a comunidade. Uma aposta que surge no 
âmbito do Sentido Criativo. Este trabalho 
torna-se mais visível de Abril a Julho, 
com a apresentação ao público de todos 
os projectos que envolvem pessoas de 
gerações e contextos diferentes. Nestes 
projectos, os participantes foram desa-
fiados, através de diferentes áreas artís-
ticas, a integrarem processos de criação 
acompanhados e orientados por diferen-
tes artistas convidados pelo Teatro Viria-
to. 

O Sentido Criativo - nome dado ao Servi-
ço Educativo do Teatro Viriato, desde 2007 
- tem por finalidade a criação de novas 
formúlas de relação evento/público, atra-
vés de estratégias lúdico-pedagógicas 
de abordagem às Artes Performativas. 
Pretende também sensibilizar e formar 
públicos de idades e interesses diversifi-
cados. Nos últimos anos, o Teatro Viriato 
tem apostado na aproximação a públicos 
mais jovens. Além da programação re-
gular dentro de Portas e da criação de 
um preço especial para jovens até aos 
25 anos, tem sido recorrente a promoção 
de vários projectos de criação artística. 
Um esforço que tem permitido alargar 
o acesso dos mais jovens à Cultura e às 
Artes Cénicas .

Dentro de mim, fora daqui

PAnOS – Palcos novos, Palavras novas 
(Público Juvenil)

Dentro de mim, fora daqui (28 a 30 de 
Abril) é o primeiro dos projectos a ser 
apresentado ao público. Um texto de Fi-
lipe Homem Fonseca, encenado por Gra-
eme Pulleyn com um grupo de jovens de 
Viseu. A peça foi desenvolvida no âmbito  
do projecto PANOS – Palcos Novos, Pala-
vras Novas, promovido pela Culturgest e 
no qual o Teatro Viriato participa desde a 
primeira edição. Este projecto inspira-se 
no Shell Connections do National Theatre 
de Londres e resulta de uma encomen-
da de peças a dramaturgos para serem 
representadas por actores com idades 
entre os 12 e os 18 anos, sem restrições 
temáticas. Este ano o projecto recebeu 
cerca de 21 inscrições. Todos os jovens 
inscritos frequentaram um workshop com 
o encenador Graeme Pulleyn, durante o 
mês de Novembro, tendo sido depois feita 
uma selecção. 

Super-Heroínas (Público Juvenil)

A companhia Teatro Praga, através de 
Cláudia Jardim e de André Godinho, de-
senvolveram com as jovens institucionali-
zadas do Centro Educativo S. José – Casa 
da Aguieira o projecto Super-Heroínas 
(20 e 21 de Maio). O projecto, que teve 

estreIas 
dos projectos de crIação com a comunIdade
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Paisagens cinematográficas, em especial 
os cenários de western, unem-se ao fado, 
às sonoridades vibrantes da América Latina 
e de África e ao ritmo frenético do rock. É 
neste cocktail sonoro de world music que o 
gato pingado e o gangster mais conhecido 
de Portugal convidam o público a entrar. 

O grupo Dead Combo está de regresso aos 
palcos, desta vez na companhia perfeita da 
Royal Orquestra das Caveiras. Uma parceria 
feliz que surgiu após a digressão de apre-
sentação do álbum Lusitânia Playboys e que 

culminou com a edição de um DVD gravado 
ao vivo no Teatro São Luiz.

Formado em 2003, por ocasião de um tribu-
to a Carlos Paredes, o colectivo Dead Combo 
já editou cinco álbuns, três dos quais foram 
galardoados com os prémios Álbum do Ano 
e Álbum da Década.
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08 abr

dead combo 
& roYal orQuestra das caVeIras
sex 21h30 | 75 min.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53
m/ 6 anos

início no mês de Março, culmina com a 
apresentação de uma peça de Teatro ins-
pirada nos filmes de acção, como Kill Bill, 
Anjos de Charlie e Mrs. and Mr. Smith, mas 
também na história de vida das jovens 
que integram a Casa da Aguieira.

Lav’Alma (Todos os públicos)

Depois do PANOS e do Super-Heroí-
nas chega também ao fim o projecto 
Lav’Alma (06 a 09 de Julho) desenvolvido 
pelo encenador Jorge Fraga. Os cerca de 
30 participantes foram desafiados, du-
rante nove meses, a repensar e a reflectir 
sobre a organização da sociedade e das 
cidades. O projecto culmina com a apre-
sentação de uma peça de Teatro.
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Uma cidade pode ser reconhecida pe-
los sons que produz? Para provar que tal 
é possível, a Associação Binaural/Nodar 
propõe, com o projecto educativo Cidades 
Sonoras, o mapeamento sonoro da zona 
histórica de Viseu através da captação de 
sons, do registo das coordenadas geográ-
ficas de cada fonte sonora, a par de outras 
informações contextualizadoras, incluindo 
registos fotográficos.

O projecto tem como objectivo estimular 
os participantes a detectarem os detalhes 

acústicos do centro histórico e a interagi-
rem com as designadas vozes da memória 
da cidade que assumem um papel impor-
tante neste processo de recolha.

O resultado final será a criação colectiva 
de um catálogo de sons integrado num 
mapa digital.

Imprensa sobre DeaD Combo & Royal oRquestRa Das CaveiRas

De 2004 até hoje [Dezembro de 2010] os Dead Combo não me desiludiram nunca: não acon-
teceu em Vol. 1. Não me desiludiram em Quando a Alma Não É Pequena (2006), nem em 
Lusitânia Playboys (2008). Só ouvi uma parte de ‘Guitars from Nothing’ em gravação ilegal, 
portanto não comento. (…) os Dead Combo são a banda sonora ideal para andar a pé pela 
Lisboa crepuscular, para viajar pelo litoral, para ficar sentado (como eu gosto) num sofá puído 
e voltado para a varanda.(…) Costumo ouvi-los enquanto escrevo. Percorri milhares de qui-
lómetros com estes discos. E lamento a pobre e infeliz parte do meu país que não os ouve e 
não os aplaude de pé, ou, pelo menos, que não os ouve em sossego enquanto o resto da pátria 
sucumbe ao ruído, ao lixo, à má política, aos maus livros e à infelicidade em geral. Recomendo 
que os oiçam. Comprem-lhes os discos. 

Francisco José Viegas in jornal Correio da Manhã

©
 c
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11 a 15 abr

cIdades sonoras
organização bINaURaL/NodaR

seg a sex 14h30 às 17h30
Público-alvo dos 14 aos 17 anos
Lotação 15 participantes
Preço 153

contrabaixo e guitarras Pedro Gonçalves  
guitarras Tó Trips
piano Ana Araújo
bateria Alexandre Frazão
trompete e flughelhorn João Marques
saxofones João Cabrita
trombone Jorge Ribeiro
técnico de som Helder Nelson
técnico de Iluminação Nuno salsinha
road manager José Morais
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Uma viagem alternativa que convida o pú-
blico a reler e a sentir as obras da colec-
ção do Museu Grão Vasco sob uma nova 
luz. É esta a proposta de Visitas Dançadas, 
um projecto que une a Dança, o discurso e 
o olhar de forma a proporcionar uma abor-
dagem diferente sobre a História da Arte, 
onde a informação técnica se mistura com 
as emoções.

Os quadros e as esculturas são comenta-
das e interpretadas por Leonor Barata, que 
conduz o visitante numa viagem pelas salas 

expositivas permitindo-lhe questionar a ha-
bitual leitura dos espaços museológicos e 
reflectir sobre a relação do público no con-
texto dos museus.

O projecto Visitas Dançadas foi criado em 
2007 pela coreógrafa e historiadora de Arte, 
Aurélie Gandit, para o Museu de Belas Artes 
de Nancy.
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VisiTa cOREOGRaFada

16 abr, 14 maI, 18 jun e 02 jul

VIsItas dançadas
de aURÉLIe GaNdIT (FR) com LeoNoR baRaTa (PT)

sáb 16h00 | 60 min. | Todos os Públicos | 20 participantes / sessão
Preço 43 
bilhetes à venda no Teatro Viriato

Local: Museu Grão Vasco



16 17

criação e concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
co-produção Teatro Viriato e Cie La Brèche

parceria

Após uma formação em Dança Clássica 
no Conservatório de Nancy, Aurélie Gandit 
investiu na sua formação na área da Dan-

ça Contemporânea através de diversos 
workshops com os seguintes coreógrafos: 
Fattoumi/Lamoureux, Mark Tompkins, Olga 

Mesa, Suzanne Linke, Marie Cambois, Pa-
tricia Kuypers e Frank Beaubois. 

Em 2007, partindo da sua formação híbrida 
em Dança Contemporânea e em História de 
Arte, criou Visite Dansée para o Museu de 
Belas Artes de Nancy. 

No mesmo ano, a intérprete e coreógrafa 
fundou a sua própria companhia: La Bréche. 
E após a criação de (a)musée, em 2008, o seu 
primeiro espectáculo para o palco com um 
músico e um videasta, Aurélie Gandit recriou 
Visite Dansée para outros museus (Epinal e 
Mullhouse). 

Em 2010, criou a conferência dançada La 
variété française est un monstre gluant, 
com Galaad Le Goaster e texto de Matthieu 
Remy. 

Aurélie Gandit trabalha, habitualmente, 
como intérprete para outras companhias 
como Etant donné, SomeBody, Chum & 
Sum, e organiza uma série de ciclos de 
conferências sobre a História da Dança 
Contemporânea, em parceria com CCN-
Ballet de Lorraine.

É licenciada em Filosofia pela Universi-
dade de Coimbra e Completou a pós-gra-
duação em Estudos Artísticos na mesma 
instituição.Fez a sua formação em Dança 
no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 
Sonnenclair, Francisco Camacho, Mada-
lena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 
entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a co-
laboração com o Tof Theatre, Bruxelas, em 
Duel; Miss Liberty, de Mónica Lapa; As Pul-
gas, de Salmo Faria e Cyrano, de Claudio 
Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 
para a Infância e Juventude tendo sido co-
laboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Be-
lém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 
Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-
los para o público jovem: A Menina do Mar 
(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 
Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 
TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-
tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 
(Teatro Viriato, 2010), Chiuuu! A Mary está a 
Dançar (Teatro Viriato, 2010), À Maneira de 
Laban (Teatro Viriato, 2011) e À Maneira de 
Merce (Teatro Viriato, 2011).

bIografIas

aurélIe gandIt | Intérprete e coreógrafa

leonor barata  | Intérprete 

Ela inventou um novo conceito de Dança associado aos museus. Siga o guia!
in L’ Est Magazine, 12 de Outubro de 2008

Aurélie Gandit é a mentora de uma proposta inédita. Ela realiza no Museu Belas Artes de Nancy 
visitas guiadas singulares que reúnem a História de Arte com a Dança Contemporânea. Bem-
-vindo a Visitas Dançadas. (…) Com a sua Dança, Aurélie Gandit dá a conhecer a sua relação 
pessoal com as obras, mas convida o visitante a assistir e a reflectir livremente.

in Nancy Femmes, Outubro de 2008 

O Grão Vasco Dança? Pela Primeira vez em Portugal, visitas guiadas em que o corpo também 
conta uma história.

in revista Visão, Abril de 2010

Vestida de negro Leonor Barata adopta uma postura rígida no início da visita ao Museu Grão 
Vasco, em Viseu, similar à seguida por um guia tradicional, com a enumeração das caracterís-
ticas principais das obras e as chamadas de atenção para determinados pormenores. A dife-
rença começa com gestos subtis. Uma mão que se solta para acompanhar os motivos floridos 
de uma escultura, o discurso que ganha velocidade e brinca com as palavras. Lentamente, 
desenham-se os contornos, inovadores em Portugal, desta Visita Dançada.

In revista Visão, Abril de 2010

Imprensa sobre visitas DançaDas
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Andaralhos é um imaginário que combina 
a técnica das andas com a plasticidade 
dos espantalhos. Desta união resulta uma 
figura de meio boneco meio homem que 
parece ter saído de um campo de cultivo à 
descoberta do mundo.

Nesta oficina, os participantes exploram as 
andas enquanto forma de locomoção e a 
sua relação com o corpo e com a ocupação 
do espaço.

A companhia propõe uma pesquisa da fisi-
calidade e das emoções deste boneco/per-
sonagem; e simultaneamente sugere uma 
investigação das perspectivas do espaço 
público onde são colodos estes Andaralhos.
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OFiciNa

18 a 21 abr

andaralhos
orientação JULIeTa RodRIGUeS e aNTÓNIo oLIVeIRa

cIa RadaR 360º 

seg a qua 10h30 às 12h30 e 14h30 às 18h00 | qui 10h30 às 12h30 e 15h00 às 19h30
Público-alvo dos 9 aos 13 anos
Lotação 12 participantes
Preço 203

apresentação informal ao público qui 19h00
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Esta formação terá dois eixos de actuação: 
Uma parte mais técnica associada á aprendizagem da locomoção em Andas;
Um trabalho mais criativo e pessoal, onde exploraremos o imaginário colectivo dos 
Espantalhos como fonte de inspiração, para construirmos o nosso Andaralho;

Objectivos a atingir em cada uma das fases de trabalho

locomoção em andas:
O objecto ANDAS: cuidados especiais, segurança; equilíbrio e técnica;
O processo físico: preparação física para o trabalho em andas, a locomoção em andas, 
as quedas;
Noções de espaço: a grandeza, a ocupação de espaço e as suas linhas, a relação do 
corpo/andas no espaço.

construção do andaralho:
Processos de Improvisação e Construção de personagem;
Trabalho sobre sentidos, estímulos internos, emoções e fisicalidade;
Intervenção plástica no figurino que veste o Andaralho;
Pesquisa e selecção de percursos no exterior: a viagem pessoal e a viagem de grupo.

percurso pedagógIco da ofIcIna

Nasceu em Trás-os-Montes, em 1977. Actu-
almente, habita no Porto. A sua formação 
teve início em 1998, através do Curso Su-
perior de Psicologia e com a sua integra-
ção no TUP (Teatro Universitário do Porto). 
Posteriormente, frequentou a ESMAE (Es-
cola Superior de Música e Artes do Espec-
táculo), na área da interpretação. Desde 
então tem realizado uma formação contí-
nua nas seguintes disciplinas: Teatro Físi-

co; Interpretação e Composição em Tem-
po Real; Pesquisa e Criação Coreográfica 
Manipulação de Marionetas; Sapateado e 
Ritmo; Dança contemporânea e Contacto/ 
Improvisação. É membro fundador e cria-
dor da associação cultural: RADAR 360º, 
através da qual se tem dedicado ao uni-
verso do Circo e Teatro de Rua, passando 
pelas seguintes técnicas: Andas; aéreos e 
voltige; noções de malabarismo e mani-

Nasceu no Porto, em 1979. Criador e in-
térprete multidisciplinar, a sua formação 
é repartida nas seguintes áreas: Teatro 
de Rua - Curso de Especialização Artís-
tica em Teatro de Rua – ACE, Porto 2001 
Capital Europeia da Cultura e FAIAR – Mar-
selha; Dança- frequentou o curso de Pes-
quisa e Criação Coreográfica do Fórum 
Dança, Contacto/Improvisação com Dieter 
Heitkamp e Kurt Koegel, Capoeira e Artes 
Marciais; Circo - Formação e pesquisa in-
tensiva na área especifica do malabarismo 

e manipulação de objectos com Nikolaus 
Maria Holz, Gandini Juggling Project; na 
área do Palhaço e na Dança aérea atra-
vés de diferentes técnicas e de professo-
res: Armelle Devignon, João Paulo e Sofia 
Figueiredo; e Ritmo/Percussão - estudo e 
pesquisa contínua nos domínios da per-
cussão Oriental, Africana, Brasileira e tra-
dicional Portuguesa. È membro fundador 
da RADAR 360º Associação Cultural.

pulação de objectos; e técnica de palhaço. 
Como Formadora, tem o CAP, e tem vindo 
a desenvolver uma pedagogia baseada no 
trabalho de personagem, espaço e objec-
tos no espaço público – o estudo da rua, 
do público e do site specific, colaborando 
em inúmeros projectos de intervenção, de 
formação e de Teatro social destinados a 

diferentes tipos de públicos (Públicos des-
favorecidos e Educação Especial).

Actualmente, integra o Projecto da Opera-
ção Nariz Vermelho como Doutor Palhaço.

bIografIas

julIeta rodrIgues

antónIo olIVeIra
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Doze actores encarnam seis personagens, 
gémeos siameses, duas faces da mesma 
moeda, o pró e o contra, o interior e o ex-
terior da mesma realidade. Em Dentro de 
mim, fora daqui, a acção habita duas linhas 
espaciais distintas, uma ocupa a voz de seis 
actores e outra o corpo dos restantes in-
tervenientes. Nesta peça, são reveladas 
as vontades, as prioridades, as perspecti-
vas e a relação com um possível amanhã 
das seis personagens que encontram uma 

mala. Mas o que encerra este objecto den-
tro de si?

O texto de Filipe Homem Fonseca é encenado 
por Graeme Pulleyn com um grupo de jo-
vens de Viseu no âmbito do projecto PANOS 
– Palcos Novos, Palavras Novas, promovido 
pela Culturgest e no qual o Teatro Viriato 
tem participado desde a primeira edição.
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PROJEcTO cOM a cOMUNidadE

28 a 30 abr

dentro de mIm, fora daQuI
PAnOS – PALCOS nOVOS, PALAVRAS nOVAS
de FILIPe Homem FoNSeca encenação GRaeme PULLeYN

qui 15h00 | Público-alvo 3.º ciclo do ensino básico e ensino Secundário | Preço 13
sex e sáb 21h30 | m/ 6 anos | Preço 2,53
Duração 70 min. aprox.

EsPaÇO cRiaNÇa disPONÍVEL
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Texto Filipe Homem Fonseca
Encenação Graeme Pulleyn
assistência de Encenação André Rodrigues, e ivan-Petar Yovchev
Interpretação Alexandra Ferreira, Camila Morgan, Carla silva, Catarina Tinoco, Daniela Romão, Francisco Almeida, 
Gabriel Gomes, Guilherme Gomes, inês Martins, Joana Portugal, Luís Duarte e Mariana Guerra
Imagem Vídeo Catarina Fernandes
Figurinos Carlos Ferreira e Carla Gonçalves
Desenho de luz Rui Cunha
Cenografia Nelson Almeida, Paulo Matos e Graeme Pulleyn

PANOS é um projecto da Culturgest que alia o Teatro escolar/juvenil às novas dramatur-
gias, inspirando-se no programa Shell Connections do National Theatre de Londres. Todos 
os anos, a Culturgest encomenda peças novas a escritores portugueses e traduz algumas 
peças criadas no contexto do Shell Connections para serem representadas por actores en-
tre os 12 e os 18 anos, sem restrições temáticas ou de elenco. Até agora escreveram para 
o PANOS: Hélia Correia, Jacinto Lucas Pires, Armando Silva Carvalho, Alexandre Andrade, 
Patrícia Portela, Luísa Costa Gomes, Tiago Rodrigues, Miguel Castro Caldas, André e. Te-
odósio e Rui Cardoso. E traduziram-se textos de Mark Ravenhil, Ali Smith, Letizia Russo, 
Dennis Kelly, Abi Morgan e Lisa McGee.

O projecto cumpre, este ano, a sua quinta edição e, em todo o país, os participantes 
decidiram encenar uma das três peças propostas: Filhas de Assassinos, de Katori Hall, 
Desligar e Voltar a Ligar, de Margarida Vale de Gato e Rui Costa, e Dentro de mim, fora 
daqui, de Filipe Homem Fonseca.

12 actores =  6 personagens
= gemeos siameses
= duas faces da mesma moeda
= o pró e o contra
= o interior e o exterior

6 jovens encontram 
uma mala
no meio do nada

O que é? 
O que contém?
O que fazer?
Abrir ou não abrir?
O que nos traz abrir uma mala?
O que nos tira?

6 jovens 
6 prioridades
6 vontades

TiaGO O que é que havia de ser?
MÁRiO Podia ser muita coisa.
TiaGO O que é que havia de ter lá dentro?
MÁRiO Podia ter qualquer coisa.
TiaGO Podia ter tudo o que nós queríamos.
MÁRiO Podia não ter nada.
JúLia Era pesada.
LUÍs Eu também sou e não tenho nada por dentro.
diaNa O que é que isso quer dizer?
LUÍs Que isso do peso não prova nada.
TiaGO Para que é que eram precisas mais provas? Estava-se mesmo a ver o que é que tinha 
lá dentro.
MaRGaRida Voltei a respirar nesse dia.
JúLia Voltei a pensar em mim. E um bocado na minha mãe.
TiaGO Voltei a interessar-me.

6 maneiras de ser
6 maneiras de ver 
uma mala

1 peça = 2 linhas paralelas
= voz e corpo
= palavra e movimento
= pensamento e sentimento
= real e imaginário
= som e imagem
=imagem e som
= raciocínio e instinto
= real e abstracto 
= o que parece e o que é

E o que sobra?
A grande questão
o Amanhã

1 conversa da treta
+
12 almas nuas num palco
=
12 visões de um possível Amanhã

Panos – PalCos novos, PalavRas novas

graeme pulleYn sobre DentRo De mim, foRa Daqui

excerto do texto dentro de mIm, fora daQuI



26 27

De Sábado 2 (1995) a Paisagens… “onde o negro 
é cor” (2010), a exposição 15 anos – 15 imagens 
convida ao reencontro com a obra de Paulo 
Ribeiro e a sua companhia de autor.

Fundada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro 
nasceu na sequência do trabalho do coreó-
grafo junto de algumas das mais prestigiadas 
companhias de Dança Contemporânea eu-
ropeias. Nestes 15 anos de actividade, con-
quistou um importante lugar junto da crítica 
especializada e de um público atento que 
sempre se deixou contagiar e sensibilizar pe-
las criações de Paulo Ribeiro. 

A exposição revisita 15 obras, através de 15 
imagens. Um sumário do muito que ficou 

para trás, um registo do que está inscrito 
no presente e talvez um anúncio daquilo que 
pode trazer o futuro.
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EXPOsiÇÃO / FOYER

30 abr a 31 jul

15 anos 15 Imagens
entrada gratuita

selecção das Imagens
Paulo Ribeiro e José Alfredo

concepção da exposição 
e produção das fotografias

José Alfredo
fotógrafos

Jorge Gonçalves, José Fabião, 
João Tuna, João Garcia, 

José Alfredo e sérgio Granadeiro
produção

Companhia Paulo Ribeiro
agradecimentos

Jorge Gonçalves, José Fabião, 
João Tuna, João Garcia,

José Alfredo e sérgio Granadeiro

Chegou a Portugal em 1990, depois de ter-
minar o curso de Estudos Teatrais e Artes 
Dramáticas na Universidade de Warwick, 
em Inglaterra, o seu país natal. Foi co-fun-
dador do Teatro Regional da Serra do Mon-
temuro onde trabalhou durante 12 anos 
como actor, encenador e director artístico. 
Peças como Lobo-Wolf, Alminhas, Eira dos 
Cães e Hotel Tomilho tornaram-se uma re-
ferência no panorama do Teatro português 
dos últimos anos. Graeme Pulleyn saiu 
da companhia em 2004 para seguir pro-
jectos pessoais, tais como o Teatro jovem 
no PANOS do Teatro Viriato e Culturgest; 
Teatro em grande escala, como o Presé-
pio Vivo em Viseu e O Povo do Sol em Pa-
redes; espectáculos de rua, como Maria de 
la Muerte e Catavento; Dimas, um trabalho 
inter-disciplinar com Carlos Bica, Suzana 
Branco e Madalena Victorino; e A partir do 

Adolescente Míope, espectáculo de Dança e 
Teatro com Romulus Neagu e Luís Pedro 
Madeira. Mais recentemente encenou Sa-
loon Yé-Yé, de Abel Neves (2009), Refuga, 
de Abi Morgan (2008) e A Minha Vida Pon-
to, de Peter Cann e Thérèse. Foi professor 
de Expressão Dramática e Artes do Palco, 
na Escola Superior de Educação da Guar-
da. Actualmente, é professor de Expressão 
Dramática na Escola Superior de Educação 
de Viseu.

bIografIas

graeme pulleYn | encenador
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A meu favor
Tenho o verde secreto dos teus olhos
Algumas palavras de ódio
Algumas palavras de amor
O tapete que vai partir para o infinito
Esta noite ou uma noite qualquer (…)

(extraído do poema A meu favor

de Alexandre O’Neil) 

Quando começou a cantar fado, acreditava 
que não iria fazê-lo a nível profissional e 
ter um percurso longo nestas lides. Hoje, 
é um dos fadistas mais aclamados a nível 
nacional e internacional.

Demonstrando uma rara sensibilidade 
musical, Camané regressa aos palcos com 
um novo álbum.

Do Amor e dos Dias, que conta com letras de 
Manuela de Freitas e música de José Mário 
Branco, confirma Camané como uma voz 
única na arte de cantar o fado, desta vez, a 
partir de uma teia de sentimentos e pala-
vras menos vulgares na temática da obra 
deste intérprete. No novo trabalho, o fadis-
ta volta a revelar um conhecimento ímpar 
da cultura do fado e um respeito humilde 
pelos mestres.
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Música

06 maI

camané
sex 21h30 | 90 min.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53
m/ 3 anos

A Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia portuguesa de Dança Contemporânea, fun-
dada em 1995, na sequência de vários anos de trabalho do coreógrafo Paulo Ribeiro junto 
de algumas das mais prestigiadas companhias de Dança Contemporânea europeias.

Nestes quinze anos de actividade (1995-2010), esta companhia conquistou um importante 
lugar entre as mais reconhecidas companhias de Dança Contemporânea portuguesas, 
apresentando-se regularmente nas principais salas de espectáculo nacionais, bem como 
por toda a Europa, Brasil e Estados Unidos da América.

Com vinte e oito produções realizadas, que despertaram sempre o interesse da crítica e do 
público, soma actualmente mais de três centenas de apresentações, para uma audiência 
global que ultrapassa as 80 mil pessoas, tendo recebido alguns dos mais importantes 
prémios nacionais e estrangeiros.

É, desde 1998, a companhia residente no Teatro Viriato, em Viseu, cujo projecto criou e im-
plementou, onde para além da sua actividade de criação, produção e itinerância artísticas, 
desenvolve ainda um importante projecto pedagógico junto da comunidade local, que inclui 
aulas regulares de Dança e Teatro e também projectos específicos para o público escolar, 
agora também num novo espaço em Viseu – Lugar Presente.

hIstorIal da companhIa paulo rIbeIro



30 31

Para além de um forte acolhimento do pú-
blico, o sexto álbum de originais de Cama-
né tem merecido os elogios da crítica e da 
imprensa especializada.

Voz Camané
guitarra portuguesa José Manuel Neto
Viola Miguel Gonçalves
contrabaixo Paulo Paz

Do Amor e dos Dias não é apenas um novo disco, é outro conceito na sua carreira. São 15 
fados com três separadores musicais pelo meio, sempre com uma mesma frase tirada do 
poema O amor é o amor, de Alexandre O’Neill, musicada de formas diversas: O amor é o amor 
- e depois?! É, ao mesmo tempo, uma afirmação e um desafio. E abre caminho para o que 
aí vem. Que é o amor visto nas suas múltiplas vertentes (a colagem da capa, feita de papéis 
variados, postais, cartas, pautas, também simboliza essa visão de estilhaços), na voz de vários 
autores, na música de vários fados e, sobretudo, na interpretação superlativa de Camané, que 
a cada passo se transcende.

Nuno Pacheco in Ípsilon

Imprensa sobre camané e o seu noVo álbum Do amoR e Dos Dias

O primeiro contacto de Camané com o 
Fado ocorreu um pouco por acaso, quando 
durante a recuperação de uma maleita in-
fantil se embrenhou na colecção de discos 
dos pais e descobriu os grandes nomes do 
fado: Amália Rodrigues, Fernando Maurício, 
Lucília do Carmo, Maria Teresa de Noronha, 
Alfredo Marceneiro e Carlos do Carmo.

Dessa altura até à vitória em 1979 do evento 
Grande Noite do Fado foi um passo. Na se-
quência desta participação gravou alguns 

trabalhos e efectuou diversas apresenta-
ções públicas.

Camané actuou em diversas casas de Fado, 
além de fazer parte do elenco de diversas 
produções dirigidas por Filipe La Féria, 
como a Grande Noite, Maldita Cocaína e Ca-
baret, onde adquiriu assinalável evidência.

A edição de Uma Noite de Fados, elogiada 
pela crítica especializada, elegeu Camané 
como a voz mais representativa da nova 

geração do Fado, possibilitando o reconhe-
cimento da qualidade do seu trabalho pelo 
grande público. Realizou desde essa altura 
inúmeras apresentações em Portugal e no 
estrangeiro, actuando em França, Holanda, 
Itália e Espanha.

O início de 1998 foi marcado pela edição do 
novo trabalho Na Linha da Vida que mere-
ceu atenção especial por parte dos media, 
confirmando as expectativas que Uma Noite 
de Fados provocara, e consagrando em de-
finitivo Camané como uma das vozes mais 
impressionantes do Fado. 

Durante o ano de 1998, Camané realizou 
inúmeros espectáculos em Portugal, des-
tacando-se as apresentações na Expo’98, 
participou no espectáculo De Sol a Lua - 
Flamenco e Fado, e ainda em alguns festi-
vais de música na Europa, como o Festival 
Tombées de La Nuit, em Rennes, e o Festi-
val Les Méditerranées à l’Européen, em Pa-
ris. Em Outubro, aquando da edição de Na 
Linha da Vida, pela EMI holandesa e belga, 
realizou uma digressão por algumas locali-
dades desses países.

No final do ano, depois da realização de 
apresentações em Espanha, Camané par-
ticipou no concerto comemorativo de 35 
anos de carreira de Carlos do Carmo, um 
dos grandes nomes da velha guarda do 
Fado, realizado no Centro Cultural de Be-
lém. 

O ano de 1999 foi dedicado a inúmeras apre-
sentações ao vivo (Portugal, Espanha, Ma-
cau e França), bem como à pré-produção e 
gravação de um novo trabalho de originais. 
No final do ano, o álbum Na Linha da Vida 
foi publicado pela EMI da Coreia marcando 

assim a primeira abordagem ao mercado 
oriental.

Para o início de 2000 estava reservado um 
novo passo na carreira de Camané: a edi-
ção em simultâneo na Bélgica, Holanda e 
Portugal do terceiro trabalho discográfico 
de Camané, Esta Coisa da Alma. A edição 
deste trabalho na Holanda e na Bélgica 
foi acompanhada por uma tournée por al-
gumas das mais importantes salas destes 
países, destacando-se duas noites esgota-
das no Concertgebouw de Amesterdão ou 
ainda a participação no Festival de Brugges, 
seguindo-se concertos em Espanha, Suí-
ça, Alemanha e França. Em Portugal, Esta 
Coisa da Alma foi apresentado em diversas 
localidades do país sendo um dos pontos 
mais altos o espectáculo realizado em Ou-
tubro, no Centro Cultural de Belém.

Em Novembro de 2001 foi lançado o seu 4º 
CD, Pelo Dia Dentro que alcançou, apenas 
três semanas depois do seu lançamento, o 
disco de prata.

Ainda nos primeiros meses de 2003, foi pu-
blicada uma compilação integrada na co-
lecção The Art Of, do catálogo Hemisphere 
com a particularidade de incluir regrava-
ções de temas de Uma Noite de Fados, o pri-
meiro CD de Camané. Este ano foi também 
dedicado à realização de apresentações em 
Portugal e estrangeiro, bem como à edi-
ção do primeiro CD ao vivo, Camané - Como 
Sempre... Como Dantes.

No final do ano, foi editado o álbum Hu-
manos, um projecto de Camané e outros 
músicos portugueses, em homenagem ao 
falecido cantor António Variações. Ao longo 
de 2005, Camané continuou a apresentar 

bIografIas

camané | fadIsta
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Como Sempre...Como Dantes por diversas 
localidades do país e estrangeiro. Ganhou 
o Prémio Amália Rodrigues na categoria de 
melhor intérprete de Fado (Masculino).

Em Março de 2006,foi editado o primeiro 
DVD Ao vivo no S. Luiz com o registo dos 
concertos que Camané realizou no Tea-
tro Municipal S. Luiz durante a tour Como 
Sempre...

Dos concertos de apresentação em 2006, 
destaque para o convite do Instituto Ca-
mões para dois concertos durante a Fiera 
Internazionale del Libro, em Turim e o es-
pectáculo com grande êxito de público e 
imprensa na Huvila Tent, no âmbito do Hel-
sinki Festival.

Em Portugal, destaque para o concerto que 
realizou com Carlos do Carmo no âmbito do 
fecho das Festas da Cidade de Lisboa, junto 
à Torre de Belém.

No início de 2007, Camané concentrou 
energias na preparação e ensaios para a 
série de concertos Outras Canções II que 
realizou em Maio/Abril na sala principal 
do Teatro São Luiz, com a participação da 
Orquestra Sinfónica de Lisboa, interpretando 
temas de Sinatra, Brel, Jobim, entre outros. 

Depois de um ano rico em concertos tanto 
em Portugal, como no estrangeiro, Camané 
editou, em Abril, aquele que é o seu quinto 
disco de originais. Sempre De Mim, com-
posto por 16 temas.

Após o lançamento de Sempre de mim, 
Camané iniciou uma digressão por todo o 
país, passando pelas míticas salas dos Co-
liseus de Lisboa e Porto, pela primeira vez 

em nome próprio. Será também de desta-
car a participação na Womex 2008, em Sevi-
lha, a maior feira de World Music do Mundo. 

Em Março de 2009, Camané recebeu a no-
meação para Melhor Intérprete nos Globos de 
Ouro, e dois meses depois, apresentou-se no 
Centro Cultural de Belém com Carta Bran-
ca a Camané. Neste trabalho, o fadista teve 
a seu lado Mário Laginha e a Orquestra Me-
tropolitana de Lisboa e interpretou os seus 
fados de sempre com novos arranjos fei-
tos pelo próprio Mário Laginha, José Mário 
Branco e também pelo maestro Cesário 
Costa.

Como forma de registar aquele que foi um 
concerto memorável, foi editado, em Julho 
de 2009, o segundo DVD do fadista Cama-
né ao Vivo no Coliseu – Sempre de Mim. Este 
DVD retrata o concerto no Coliseu dos Re-
creios, onde Camané, para além de apre-
sentar o seu último trabalho passa também 
por temas emblemáticos que têm marcado 
a sua carreira.

Entretanto, o sexto disco de originais de Ca-
mané, Do Amor e dos Dias, teve edição em 
Setembro de 2010. Composto por 18 temas, 
o álbum conta com arranjos e direcção mu-
sical, de José Mário Branco. A apresenta-
ção deste disco decorreu no Centro Cultural 
de Belém perante uma lotação esgotada. 
Camané encontra-se, neste momento, em 
tournée de apresentação de Do Amor e dos 
Dias.

Nasceu em Lisboa a 29 de Outubro de 1972. 
Iniciou-se a tocar guitarra portuguesa na 
casa de fados da sua mãe Deolinda Maria 
grande fadista na altura. Inicia-se assim 
aos 15 anos a aprender a tocar guitarra 
portuguesa ao lado do grande violista José 
Inácio.

Mais tarde integrou o elenco de músicos 
de algumas casas de Fado já a nível pro-
fissional: a primeira foi a Viela, depois o Sr. 
Vinho, onde foi guitarrista residente durante 
alguns anos. Depois foi a vez do Embuçado 
e do Faia. 

Gravou o seu primeiro disco aos 17 anos 
com Beatriz da Conceição e António Rocha, 
disco este gravado ao vivo na Bélgica. José 
Manuel Neto é actualmente um dos mais 
brilhantes guitarristas de Fado. O seu tra-
balho tem sido valorizado ao acompanhar 
artistas como Camané, Aldina Duarte, 
Carlos do Carmo, José Mário Branco, Ana 
Moura, Pedro Moutinho, Jorge Fernando, 
Luísa Rocha com quem tem gravado al-
guns dos disco de Fado mais importantes 
da história do Fado. Ganhou, em 2004, o 
Prémio Francisco Carvalhinho e já, em 2008, 
o Prémio Fundação Amália Rodrigues, am-
bos para melhor instrumentista.

Nascido em 1976 no Porto, aprendeu a 
tocar viola na infância. Com 8 anos, o pai 
incutiu-lhe o gosto pelo instrumento, en-
sinando-lhe a tocar os primeiros acordes. 
Aprendeu depois a tocar Fado, através de 
variados registos áudio (cassetes e discos). 
Com 9 anos, foi convidado a visitar uma 
casa de fados, sendo desde então, solici-
tado para tocar em espectáculos de Fado, 

acompanhando vários artistas. Em 2001, foi 
também convidado a participar no projecto 
da artista espanhola, Maria do Ceo. Mais 
tarde decidiu ir para Lisboa, onde vive, sen-
do convidado para acompanhar artistas de 
renome como Fernando Maurício, Cidália 
Moreira, Camané, Aldina Duarte, Raquel 
Tavares, entre outros.

josé manuel neto | guItarra portuguesa

mIguel gonçalVes | VIola de fado

Nasceu em Lisboa em 1964. Iniciada a sua 
actividade como contrabaixista e tendo 
actuado em formações de variados estilos 
musicais, entra no universo do Fado como 
acompanhante de Camané. Desde então 

tem actuado com variados fadistas quer 
em casas de fado, quer em situações de 
espectáculo, em Portugal e no estrangei-
ro.

paulo paz | contrabaIxo
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Integrado no Ano Internacional Viseense 
2011, a Projecto Património promove duas 
conferências subordinadas ao tema Arte & 
Intervenção no Espaço Público. Esta iniciati-
va pretende deambular em torno das polí-
ticas de gestão cultural que são desenvol-
vidas quer nos espaços públicos quer em 
circuitos privados. As conferências contam 
com a participação de convidados com ex-
periência no tema.

O Ano Internacional Viseense é uma iniciati-
va de carácter anual, promovida pela Pro-
jecto Património. Em cada edição é escolhi-
da uma temática a tratar e a explorar, no 
domínio do sector cultural, como elemento 
diferenciador e potenciador de modelos 
sustentáveis de desenvolvimento.
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07 maI  e 04 jun

arte & InterVenção no espaço públIco
iniciativa e organização PRoJecTo PaTRImÓNIo

EsPaÇO aBERTO… 
ELEs FazEM sEU, POR aLGUMas hORas OU aLGUNs dias, O TEaTRO ViRiaTO
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07 maI

públIco & públIco

sáb 15h00 | todos os públicos
entrada gratuita

director do museu grão vasco, viseu 
dr. sérgio gorjão

director do centro de arte contemporânea 
graça morais, bragança 
dr. jorge da costa

04 jun 

prIVado & públIco

sáb 15h00 | todos os públicos
entrada gratuita

presidente da movijovem 
dr. joão paulo rebelo

arqueólogo e sócio fundador da arqueohoje

dr. pedro sobral de carvalho

responsável pela unidade de gestão integrada 
do património cultural/arqueohoje 
dr. paulo celso monteiro

Informação adicional em www.projectopatrimonio.com/anointernacionalviseense/

ano internacional Viseense

O Ano internacional Viseense é uma iniciativa de carácter anual, promovida pela Projecto 
Património, em cada edição fazendo apelo a uma figura ilustre ou de algum modo mar-
cante, da cidade de Viseu – quer essa figura se detenha no plano da lenda, quer seja 
claramente uma referencia histórica, sustentada e validada – e a uma temática a tratar e 
desenvolver, no domínio do sector cultural, como elemento diferenciador e potenciador de 
modelos sustentáveis de desenvolvimento.

A partir deste ponto, apresentar-se-á um plano de actividades, com um cariz diverso a cada 
edição, articulando-se em torno à figura eleita mas mutável e adequado à(s) temática(s) de 
referência, embora havendo espaço para que alguns dos elementos se mantenham ou ao 
menos se reafirmem a cada Ano.

Para 2011, elegem-se João Torto (primeiro aeronauta português) e o tema Arte & Interven-
ção no Espaço Público.

descrIção do projecto

Em Maio, o Teatro Viriato acolhe o segun-
do encontro do projecto W-Est_Where (an-
teriormente previsto e anunciado para Fe-
vereiro de 2011) no âmbito do qual promove 
residências artísticas, formação, apresen-
tação de espectáculos e conferências com 
artistas da Europa de Leste e Oeste. 

O W-Est_Where é um projecto de coopera-
ção coreográfica entre França (Companhia 
Jasmina), Portugal (Teatro Viriato), Croácia 
(HIPP/Dance Week Festival) e Hungria (Tra-
fó). O objectivo é promover, fomentar e faci-
litar, entre as estruturas parceiras, a troca 
de experiências, assim como apoiar a circu-
lação de obras coreográficas, contribuindo 
para a visibilidade da Dança Contemporânea 
na Europa de Leste.

O reconhecido coreógrafo Milko Šparemblek 
é uma das figuras confirmadas neste se-
gundo encontro, que este ano conta com a 
moderação do jornalista Tiago Bartolomeu 
Costa. Por confirmar estão ainda as presen-
ças de Rui Horta e de Vasco Wellenkamp. 
Ainda no âmbito deste projecto, o Teatro Vi-
riato acolhe um intérprete croata que terá o 
desafio de criar um solo sobre Identidade, 
tendo a cidade de Viseu como local de inspi-
ração e fonte de informação.

A programação integral do encontro 

W-est_Where será divulgada em breve.
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10 e 11 maI

w-est_where
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Sei Miguel escolheu o trompete pocket 
como sendo um instrumento que toca a 
história do jazz. Director, arranjista e instru-
mentista, é um dos raros músicos da con-
temporaneidade que encara e manuseia o 
jazz como um universo de progressão artís-
tica e humana, de potencial aparentemente 
infinito. 

O músico utiliza no seu trabalho soluções 
avançadas e singulares de timbre, onde é 
possível encontrar reminiscências da mú-
sica electrónica, electroacústica e do rock. 
Após longos anos de uma carreira confinada 
a circuitos de músicos e de jornalismo espe-

cializado nas vanguardas do jazz, o trompe-
tista começa a receber os créditos devidos de 
forma mais generalizada. O músico lançou 
no final do ano de 2010 o álbum Esfíngico – 
Suite For a Jazz Combo, com Fala Mariam, 
Pedro Lourenço, César Burago e Rafael 
Toral. 
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caFÉ-cONcERTO / FOYER

18 maI

seI mIguel
qui 22h00 | 70 min.
consumo mínimo obrigatório 3,53
m/ 12 anos

Rede de cooperação coreográfica

Financiada por
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trompete pocket sei Miguel
trombone Fala Marian
percussão César Burago
guitarra Pedro Gomes

parceria

Que a história chegará a Sei Miguel, não há dúvidas. Que nós lhe cheguemos no seu tempo, em 
número condizente do feito, é uma questão cuja resolução é de total urgência.

Pedro Gomes in jornal Público

Um testemunho da sobrevivência criativa em Portugal.
Carlos Lourenço in revista All Jazz

Uma obra muito interessante e digna de todos os elogios.
José Francisco Tapiz in revista Tomajazz

Sei Miguel e o seu trompete de bolso navegam num oceano de ondas revoltas. (...) Reteve do 
jazz o parâmetro existencial e da música contemporânea a inteligência e a disciplina. Não é um 
improvisador dos instantes irrepetíveis, mas um construtor de mundos instáveis. Executante 
possuído por um fogo gelado, é impossível não descortinar na sua aproximação ao silêncio e 
no fraseado de recorte rápido e fragmentário a sombra de Miles Davis. Vanguarda é, no seu 
caso, algo que passa pela recusa e pelo desejo de instauração de uma nova ordem, capaz de a 
cada momento se desmoronar para dar lugar a novas situações de susto e precariedade. Equi-
librista, torturado e sistemático, é talvez o músico português que melhor soube interiorizar a 
essência do paradoxo.

Fernando Magalhães in jornal Público

De Sei Miguel apenas se pode esperar uma coisa: surpresa. A música de Sei Miguel desafia, 
como nunca antes, as catalogações e os preconceitos.

Rui Eduardo Paes, Erratum Musical

Imprensa sobre seI mIguel

Nascido em 1961, Paris, viveu no Brasil e 
em França até radicar-se em Portugal nos 
anos oitenta. Cedo escolheu o trompete po-
cket. Director, arranjador e instrumentista 
utiliza no seu trabalho soluções avançadas 
e singulares de timbre, fraseado, espaço e 
silêncio, que vem aperfeiçoando há déca-

das. Começa finalmente a receber os cré-
ditos devidos de forma mais generalizada 
pelo seu ímpar trabalho, com rasgados elo-
gios na imprensa nacional e internacional, 
a que não é alheia a crescente maturação e 
refinamento da sua música.

É trombonista natural de Lisboa. Na déca-
da de 80, durante uma viagem pelo norte 
da Índia, intuiu o fogo sagrado da verda-
deira música, que reencontra no jazz mais 
iniciático e na gratificante descoberta de 
diversos trombonistas. Sidewoman de Sei 
Miguel desde 83, participa em todos os tra-

balhos deste músico. Cultora de uma frase 
sem brilhos fáceis, capaz do expressionis-
mo mas também da maior delicadeza, Fala 
Mariam é uma referência nos actuais de-
senvolvimentos de um dialecto livre arqui-
tectado nas estruturas do bop.

Percussionista nascido em Angola, dedica-
se inteiramente às músicas do jazz. Pre-
sença regular nas orquestrações de Sei Mi-
guel, tem dimensionado com o trompetista, 
desde 97, um plano de possibilidades e 

impossibilidades métricas, ambas expres-
sas em trabalhos onde a percussão (princi-
palmente a pequena percussão) ganha um 
enigmático valor melódico.

Guitarrista (em formato eléctrico e acús-
tico) natural de Lisboa, trabalha um voca-
bulário assente numa leitura transversal 
à história do blues, do rock e do jazz, dos 
seus expoentes planetários até às franjas 
e margens destes ecossistemas. Co-funda-

dor dos CAVEIRA e de formações defuntas 
como os Manta Rota ou Braço, trabalha com 
Sei Miguel desde 2009.

bIografIas

seI mIguel

fala marIam

césar burago

pedro gomes
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A partir dos filmes de acção Kill Bill, An-
jos de Charlie e Mr. & Mrs. Smith, o Teatro 
Praga apresenta uma ficção disparatada, 
com catsuits e lutas fratricidas à mistura, 
onde todas as jovens que integram a Casa 
da Agueira são heroínas detentoras de po-
deres especiais.

O que importa neste enredo não é o herói 
ou o anti-herói, mas sim a anti-narrativa 
do herói, construída com base na história 
de vida destas jovens. 

Em palco apresenta-se um espectáculo de 
fuga, repleto de muitas piruetas, reviravol-
tas e duelos fatais. 

No final, entre feridos e mortos, existe a 
promessa de que tudo acaba bem.
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PROJEcTO cOM a cOMUNidadE

20 e 21 maI

super-heroínas
(TíTuLO DE TRABALHO)
orientação aNdRÉ GodINHo e cLÁUdIa JaRdIm

sex 15h00 e sáb 16h30 | Duração a definir
m/ 12 anos 
Preço 13
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O Teatro Praga é um grupo de artistas (André e. Teodósio, Cláudia Jardim, José Maria 
Vieira Mendes, Patrícia da Silva e Pedro Penim) que trabalham sem encenador e que 
pretendem sublinhar a “irrepetibilidade” da prática teatral. São sempre diferentes, estão 
em constante metamorfose e sujeitam-se a variações imprevisíveis deles próprios. Os 
espectáculos são acontecimentos que, sem porem de lado a sua condição física de Teatro 
(ficção), vão em busca da “responsabilidade máxima do espectador”, ou seja, de encon-
trar uma comunidade no meio do caos ficcional.

O Teatro Praga nasceu em 1995 e está sedeado em Lisboa. Colabora regularmente com 
algumas das mais prestigiadas estruturas culturais em Portugal e tem-se apresentado 
em festivais e teatros de diversos países europeus (Itália, Reino Unido, Alemanha, França, 
Hungria, Eslovénia, Estónia e Dinamarca). Foi companhia residente do Centro Cultural de 
Belém para a temporada 2009/2010. 

(Para mais informações consultar www.teatropraga.com).

teatro praga

Nasceu em 1977. É membro do Teatro Pra-
ga onde desenvolve o seu trabalho como 
criadora e intérprete. Para além disso, ul-
timamente, tem estabelecido uma parceria 
criativa com Patrícia Portela (Anita Vai A 
Nada, Jogos das Perguntas). Trabalhou ain-
da na Companhia de Teatro Sensourround, 
em encenações de Lúcia Sigalho (A Birra 
da Viva, Dedicatórias, Psicopata Apaixonado, 
Fora De Mim, Viagem à Grécia, Capriiiicho, O 
Cerejal e Kizomba) e na Companhia de Tea-
tro da Cornucópia em encenações de Luís 

Miguel Cintra ( Filodemo e Um Homem É 
Um Homem). Destaca ainda a tradução de 
Quarteto de Heiner Müller e de diversos 
workshops dirigidos no Teatro Viriato ou no 
Fórum Dança.

Nasceu em Lisboa em 1979. Estudou na 
ESTC, fez o Curso de Realização de Docu-
mentários, Les Ateliers Varan. Na ESTC 
realizou 6 Minutos, (prémio Jovem Cineasta 
no Festival de Curtas Metragens de Vila do 
Conde). Realizou os documentários An-
tes da Estreia e Riders. Fez O Desterrado e 
Namban Japan, encomendas da Fundação 
Calouste Gulbenkian e Fonte Santa, para 
o Pavilhão de Portugal na Expo Zaragoza 

2008. Trabalha em vídeo para Teatro, com 
as companhias Teatro Praga, Cão Solteiro e 
os encenadores André e. Teodósio e João 
Pedro Vaz.

bIografIas

cláudIa jardIm

andré godInho
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Teatro de objectos e de sombras une-se ao 
canto e ao movimento para criar uma via-
gem pelos nadas que constroem o essen-
cial da vida. Adultos e crianças sentados 
lado a lado, num espaço circular iluminado 
por uma lâmpada, embarcam neste per-
curso de contemplação e de meditação dos 
elementos mais primitivos que rodeiam o 
ser humano: o fogo, as folhas, os seixos ou 
apenas pedaços de madeira.

Os participantes são conduzidos do ventre 
da Terra para o grande céu aberto, permi-

tindo aos adultos voltarem ao mais básico 
da apreensão do mundo e aos mais jovens 
o desenvolvimento de um olhar curioso 
que vá além do simples deslumbramento. 
Trata-se de uma jornada poética, que, en-
tre jogos de luz e de sombra, transforma o 
universo conhecido num mundo infinito de 
imagens, sensações e ideias, onde o fio da 
história é tecido por cada um.
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TEaTRO

26 maI

cheIo de (peQuenos) nadas
de cIe LILI dÉSaSTReS (FR)

qui 10h00 e 19h00 | Público-alvo do 1 aos 4 anos
Duração 40 min.
Preço 13

No âmbito do FiMFa Lx11 - FEsTiVaL iNTERNaciONaL dE MaRiONETas E FORMas aNiMadas
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

Sempre me fascinou a capacidade de concentração que os bebés desenvolvem face a uma 
folha de árvore, que balança ao sabor do vento, e como, a partir da observação do seu 
movimento, nos deixamos concentrar irremediavelmente pelo olhar desse instante, um 
instante de nada, de pouca coisa, e realizar a experiência do presente, da contemplação. 
Momento precioso de partilha.

Francesca Sorgato, autora e intérprete de Cheio de (Pequenos) Nadas, exprime-se numa lin-
guagem gestual e numa língua inspirada na partitura de Ursonate de Kurt Schwitters, na prá-
tica de Chi Kung e da observação da natureza. Rompe as amarras para uma viagem imóvel, 
cujos destinos tocam no mais profundo e no mais distante de nós próprios. 

Para onde nos guia? 

Pelo interior matricial, profundeza terrestre, espaço intergaláctico, passagem onírica das es-
tações do ano, o seu caminho não segue um desenrolar lógico, mas sim uma série de asso-
ciações de ideias, de imagens e de sensações. 

Através de um sistema de roldanas, manipuladas na sombra… o universo transforma-se, 
sempre para o prazer da descoberta, da interpretação e da criação.

Ela é quem actua, inventa, adapta-se, quem se apropria e afasta o que vai até ela. Pronuncian-
do sonoridades familiares ou desconhecidas, explora, calmamente, um mundo minúsculo que 
tem a faculdade de se tornar enorme. 

O desejo e a energia recebidos e a partilha que são os únicos guias… Ela é aquela que provoca 
o desejo de superar o medo do desconhecido, para se abrir ao outro e a um conhecimento 
amplo e feliz de um mundo infinito… 

Cheio de (Pequenos) Nadas é uma experiência dirigida ao mais jovem espectador. Estabelece 
um olhar curioso que nos leva para além do maravilhoso!

Dominique Duthuit (Thèatre-efants.com)

francesca sorgato sobre Cheio De (Pequenos) naDas

Imprensa sobre Cheio De (Pequenos) naDas
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Composta por diversas variações sobre a 
canção encantadora da ninfa que habitava 
o cabo Loreley, no rio Reno, La Cinquième 
Position é, intencionalmente, uma crónica 
narrada por uma intérprete de referência, 
que revisita os maiores nomes da Dança 
Clássica e Contemporânea, como: Joseph 
Russillo, Anne-Marie Reynaud, Odile Aza-
gury, Dominique Boivin, Jean Gaudin e 
François Raffinot.

Neste espectáculo, que surgiu no festival 
Faits d’Hiver 2008, Andrea Sitter celebra, 

através da sua Dança narrativa, a diversida-
de cultural e linguística que lhe foi transmi-
tida e que tem inspirado o seu trabalho.

Com uma energia explosiva, que chega a 
tocar um humor irresistível, a coreógrafa 
alterna entre a alegria e o medo, numa 
viagem auto-irónica pelas suas memórias 
pessoais.
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28 maI

la cInQuIème posItIon
de aNdRea SITTeR (FR)

sáb 21h30 | 55 min.
Preços: a (53 a 103) / Jovem 53
m/ 12 anos

EsPaÇO cRiaNÇa disPONÍVEL
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A companhia Théâtre de La Mezzanine, re-
conhecida pelos espectáculos imponentes 
e extravagantes, reinventa a Ópera com 
Dido e Eneias. Inspirando-se na obra bar-
roca de Henry Purcell, o encenador Denis 
Chabroullet imagina uma nova Cartago, 
assente numa fábrica em ruínas, inundada 
por canos de água desordenados. É neste 
cenário fantasmagórico, que espelha o caos 
do mundo e a beleza trágica do amor, que 
Dido e Eneias vivem os tormentos da paixão 
antes de serem capturados pelo destino. 

Denis Chabroulett demonstra, uma vez 
mais, um talento especial para a criação 
de metáforas e de imagens em movimento, 
que transportam o público para um mundo 
visual e musical complexo, mas também 
arrebatador. 
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08 e 09 jun

dIdo e eneIas
de THÉÂTRe de La meZZaNINe (FR)

qua e qui 21h30 | 75 min.
Preços: c (103 a 203) / Jovem 53
m/ 12 anos

EsPaÇO cRiaNÇa disPONÍVEL

coreografia, texto e Interpretação Andrea sitter
colaboração artística Philippe-Ahmed Braschi
desenho de luz Nicolas Prosper
música Michael Jary, ikuro Takahashi, olivier Prou, Robert schuman, 
Justin Bennett, Frédéric Chopin, Gustav Mahler e Nilsson

Andrea Sitter, coreógrafa alemã, com for-
mação em Ballet e Dança Contemporânea, 
pela Academia de Munique, e em Teatro. 
Estudou Dança Contemporânea com Alvin 
Nikolaïs, Carolyn Carlson, Mathilde Mon-
nier, Peter Goss, Jean-François Duroure, 
Dominique Mercy, na Cie Pina Bausch e 
François Verret. Interpretou o papel de Wo-
glinde no filme L’Or du Rhin, de Herbert von 
Karajan. Integrou diversas companhias de 
Dança com Joseph Russillo, Anne-Marie 
Reynaud, Odile Azagury, Dominique Boivin, 

Jean Gaudin e François Raffinot. Trabalhou 
como coreógrafa e intérprete com Jean-
Louis Hourdin, Eugene Durif e Catherine 
Beau Mehmet Ulusoy, Ferrari Luc e Jean-
Marie Maddeddu. O seu reportório inclui 
seis solos, nos quais o texto desempenha 
uma função de destaque, e uma coreogra-
fia para 14 bailarinos do Ballet de Lorraine. 
Em 2011, Andrea Sitter irá concentrar-se 
em dois projectos: no CND e no Festival Eu-
ropäischen Wochen.

bIografIas

andrea sItter | coreógrafa e Intérprete

Em La Cinquième Position, Andrea Sitter esmaga o público com uma malícia que a experiência 
como bailarina lhe permite ter. Neste espectáculo, a coreógrafa narra os encontros, as histó-
rias que se cruzaram no seu percurso pessoal, enumera as personalidades que a marcaram e 
revela a imagem que detém da sua saída da Alemanha.

In Lá Terrasse – Le portail des arts vivants en France

La Cinquième Position é um auto-retrato de uma grande generosidade e de um humor irre-
sistível.

In La Nouvelle République

Imprensa sobre la Cinquième Position
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

direcção musical Jean-Marie Puissant
encenação/ cenografia Denis Chabroullet
primeiro Violino Frédéric Martin
desenho de luzes Jérome Buet
coreografias Virginie Avot e Marie-Pierre Pirson
ensemble Instrumental barroco 
stefano intrieri (cravo) 
Alexandra Delcroix (segundo violino)
sylvestre Verger (alto)
stanley smith (Violoncelo) 
Leonardo Loredo (teorba) 
isabelle Dumont (Violino)

com 
dido Anne Rodier (soprano) 
eneia Thill Mantero (barítono)
belinda Mayuko Karasawa (soprano) 
enchanteresse Antonia Bosco (mezzo)
segunda dama Roselyne 
Bonnet des Tuves (soprano) 
primeiro feiticeiro shigeko Hata (soprano) 
segundo feiticeiro Benjamin Clée 
(contra-tenor)
marinheiro simon Parzybut (tenor)
coro Agathe Peyrat (soprano) Bertrand Dazin (contra-tenor), 
simon Parzybut (tenor) erwan Picquet (barítono), Virginie 
Avot (intérprete), Laurent Marconnet (comediante), 
Marie-Pierre Pirson (intérprete) 
e Clémence schreiber (comediante)

Quando, nos meus sonhos, penso na ópera Dido e Eneias eu vejo ruínas, talvez as ruínas de 
Tróia. Contudo, nunca me senti tentado a construir um cenário que recordasse palácios reple-
tos de tesouros ou de colunas de mármores. Eu visualizei um mundo ausente, fantasmagóri-
co. Purcell persegue-me, moderno e indestrutível, oferecendo-me uma ligação criativa com 
o nosso mundo que se destrói diariamente através de uma impotência colectiva. Os pés na 
água. É este o nosso cenário. Dido e Eneia é uma obra-prima da ópera Barroca. Não apodre-
ceu e continua imutável. Remete-nos para a força surpreendente da criação quando o mundo 
entra em colapso, mostra-nos a força feroz do homem que se empenha em reconstruir o que 
foi destruído. Seja qual for o século, haverá sempre a obra de Purcell para nos despertar e 
surpreender.

Denis Chabroullet

Encenador

Denis Chabroullet instala a ópera de Purcell no porão de um universo imaginário, numa Carta-
go fantasmagórica e alimentou-a com um sotaque sublime e sonhador típico do barroco. Dido e 
Eneias presta-se a uma reinterpretação teatral e musical. Na verdade, o libreto de Nahum Tate 
ousa misturar a história trágica de dois apaixonados separados por bruxas shakespearianas. 
Da mesma forma que Henry Purcell interpreta o contraste entre o belo e o grotesco, também 
Denis Chabroullet explora o efeito de contraste entre a terrível escuridão, a esperança e a be-
leza do amor, mesmo que esse amor seja reduzido pela morte. O pessimismo de Chabroullet, 
que desperta do inconsciente os piores monstros e fantasias secretas, foi sempre ultrapassado 
por uma fé inabalável na confiança humana. Até porque tudo é suportável quando a Arte trans-
cende a angústia existencial.

Catherine Robert in Lá Terrasse – Le portail des arts vivants en France

Dido e Eneias é a obra-prima de Henry Purcell, o maior compositor de Ópera em Inglaterra. 
As suas outras obras foram consideradas semi-óperas, género muito comum em Inglaterra 
no século XVII.

O autor do livrete de Dido e Eneias, Nahum Tate, inspirou-se no livro de Eneida de Virgílio. A 
obra relata as aventuras de Eneias, que, após salvar o pai e o filho das chamas devastadoras 
de Tróia, percorre os mares até chegar ao porto marítimo de Cartago e de Elisa filha do rei 
Tiro Mutto, que fugiu da sua terra natal para não perecer nas mãos do seu irmão Pigmalião 
responsável pelo assassinato do seu marido, uma fuga que lhe permite transformar-se em 
Dido rainha de Cartago. Tudo muda quando Eneias desembarca em Cartago. O amor desafia 
os princípios de Dido que acaba por sucumbir à tentação de morrer. Mas quem são os agentes 
responsáveis por esta tragédia? Na Eneida de Virgílio há de facto uma batalha feroz entre duas 
deusas: Juno e Vénus. Na Ópera de Purcell, estes agentes assumem a forma de feiticeiros, 
personagens shakespearianas que manipulam e deliciam-se com os heróis e com o seu povo 
até ao fim tráfico de Dido. 

Cécile Maquet 

Assistente de Encenação

o munDo PoDe DesabaR

Imprensa sobre DiDo e eneias

a mitologia ao seRviço Da obRa-PRima Da óPeRa baRRoCa
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Intitula-se como sendo um autor cénico, 
que explora o jogo de imagens, sons, luzes 
e a sensualidade dos actores, caracterís-
ticas essenciais em qualquer encenação. 
Depois de ter trabalho como actor, em 
1979, fundou a companhia Théâtre de La 
Mezzanine que ajudou a cimentar a sua 
carreira. Enquanto encenador, Denis Cha-
broullet é conhecido pelos universos caóti-
cos e assustadores que desenvolve. Cená-
rios que assombram o público e estimulam 
o seu inconsciente, numa relação única e 

directa. Responsável pela produção de cer-
ca de trinta espectáculos, o poeta da catás-
trofe (como a imprensa o gosta de apeli-
dar) tem-se dedicado à Ópera Barroca, que 
Denis Chabroullet acredita, abre a porta a 
um mundo de sentimentos de violência, da 
consciência de que o destino existe e que 
permite recordar as incertezas e dúvidas 
do mundo actual.

bIografIas

denIs chabroullet | encenador

No palco, uma amálgama de objectos do 
quotidiano serve de habitação a três acro-
batas engraçados e amarguradamente iró-
nicos, que procuram viver o imediato num 
mundo moderno em permanente catástro-
fe e destruição. A torre de despojos, como 
se de um naufrágio se tratasse, ameaça 
desmoronar-se a qualquer instante. Os 
três acrobatas, com sede de viver, cons-
troem as situações mais desequilibradas 
tentando amparar o corpo num universo 
instável.

L’immédiat, obra-prima do reconhecido Ca-
mille Boitel, é uma reflexão sobre a fragi-
lidade humana, sobre a inevitabilidade do 
desastre e sobre o erro como início de toda 
uma aventura e consequentemente como 
início do imediato. Considerado por alguns 
críticos europeus um génio na arte do Te-
atro de Objectos/Novo Circo, Camille Boitel 
une o Teatro, a Dança e o Novo Circo, numa 
comédia surreal que, com certeza, fará o 
público suster a respiração.

©
 V

in
ce

nt
 b

ea
um

e

TEaTRO / NOVO ciRcO / daNÇa

16 a 18 jun

l’ImmédIat
de camILLe boITeL (FR)

qui a sáb 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53
m/ 6 anos
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Chegar a um palco hoje em dia, não é um 
acontecimento raro.

Os cinco minutos de fama são produtos 
quase descartáveis, onde a felicidade se 
mistura com perfeccionismo e exibicionis-
mo, deixando de lado todo o valor para lá 
chegar.

O nosso objectivo é apenas o último desafio 
e a concentração máxima de um ano lectivo.

Não existem televisões, nem medalhas, 
apenas o olhar atento de quem testemu-
nhou o esforço e dedicação, que para alguns 
pode ser um objectivo a alcançar como pro-
fissão para outros o prazer de se ultrapassar 
e arriscar.

Bem-vindo a mais um final de ano lectivo do 
Lugar Presente.

Participe na energia que este momento pro-
porciona, acredite que não sai indiferente.
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daNÇa E TEaTRO

24 a 26 jun

apresentações lugar presente

Programa detalhado a divulgar em breve

EsPaÇO aBERTO… 
ELEs FazEM sEU, POR aLGUMas hORas OU aLGUNs dias, O TEaTRO ViRiaTO

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

equipa Marine Broise, Aldo Thomas, Pascal le Corre, Camille Boitel, Jérémie Garry e 
Jacques-Benoît Dardant
assistente Alice Boitel
construção Benoît Finker, Thomas de Broissia, Martin Gautron e Martine staerk 
desenho de luz Benoît Finker
produção Lamereboitel 
co-produção Base de lancement au Merlan, scène Nationale à Marseille, Appareilla-
ge au Théâtre de la Cité internationale, soulèvement au Manège e scène Nationale 
de Reims
financiado por Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC ile de France e 
DMDTs Ville de Paris

A sobreposição é o cerne desta peça que está escrita nos corpos, nos eventos sucessivos, 
nos objectos, na luz e no som. Nesta criação, procuro alcançar um ritmo com o qual sonho 
mas que apenas o tenho sentido fragmentado. Construo este espectáculo com base nos meus 
gostos, mas também tendo em conta a minha vontade em criar uma relação directa, quase de 
êxtase, com o público. Creio que esta vontade provém da minha cultura circense, desta minha 
necessidade de bagunça, do erro e da fragilidade. O meu instinto leva-me a preferir contar 
histórias sobre os erros e sobre catástrofes humanas. O nosso virtuosismo provém do acidente, 
do desequilíbrio e da instabilidade. É isso que tento recriar: os tremores, o irregular, o mundo 
em ruínas.

Os objectos dispersos fazem lembrar uma sala de armazenamento: tábuas de passar ferro, 
panelas, baús, mesas coxas, cadeiras, etc. Seis artistas-acrobatas tentam tecer o seu caminho 
através da decoração catastrófica, onde tudo cai e explode em torno deles. No cruzamento en-
tre Novo Circo e Teatro Físico, Camille Boitel oferece uma visão trágica e irónica sobre a condi-
ção humana e a omnipresença dos objectos. Chovem rolhas, as escadas dos bastidores caiem 
e tudo parece um caos em iminente destruição. Este espectáculo é absolutamente preciso e 
deverás emocionante. Revela a urgência extraordinária da poética do corpo.

In Les Subsistances – Laboratoire Internacional de Creátion Artistique

camIlle boItel sobre l’imméDiat

Imprensa sobre l’imméDiat
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A tradicional e típica Rua Direita vai ter 
uma Loja Extraordinária que promete alte-
rar todos os percursos da cidade. Um sítio 
especial que será criado pelos participan-
tes desta oficina, que durante uma semana 
assumem a sua faceta de exploradores e 
descobrem pistas muito preciosas para fa-
zer piqueniques estrelados, para conhecer 
os aromas do deserto, para sentir o silêncio 
na palma da mão e ainda para descobrir os 
objectos do quotidiano do tempo dos nos-
sos avós.

Nesta loja, vai ser possível fazer desenhos 
de luz, aprender a linguagem dos pássaros 
através do uso de ingredientes culinários e 
descobrir os lobos e as lontras que habitam 
o distrito de Viseu. Os produtos da Loja Ex-
traordinária não se vendem, servem apenas 
para despentear os sentidos dos clientes 
que atravessam a loja.

Marina Palácio pretende com esta oficina 
proporcionar aos mais jovens o contacto 
com a natureza e com os materiais natu-
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OFiciNa

04 a 08 jul

a loja extraordInárIa da rua dIreIta
orientação maRINa PaLÁcIo

seg a qui 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h00 | sex 10h00 às 12h30 e 14h30 às 19h30
Público-alvo dos 8 aos 12 anos
Lotação 15 participantes
Preço 453

encontro informal com o público sex 19h00
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rais, motivar a experimentação e a procura 
estética, despertando neles a necessidade 
de preservar o meio ambiente, seja uma 
loja do comércio tradicional ou um animal.

Nasceu em Lisboa em 1971. Ilustradora, 
autora de banda desenhada, realizadora de 
cinema de animação e designer gráfica na 
área cultural.

Está ligada ao Teatro há mais de vinte e 
cinco anos, e tem colaborado como ade-
recista, figurinista, e também, na criação 
de ambientes plásticos. O curso de actor-
marionetista reforçou o seu interesse pela 
experimentação e cruzamento das expres-
sões artísticas. O projecto Tratado do Esque-
cimento é um exemplo, que envolveu cinco 
anos de criação integrada. Este projecto 
partiu de quatro contos originais que resul-
taram num álbum de banda desenhada e 
numa exposição de originais de BD e de ob-
jectos ilustrados. Convidou um contador de 
histórias e artistas para o registo fotográfi-
co, vídeo e desenho sonoro que resultaram 
numa posterior exposição a que chamou 
Fragmentos do Esquecimento. Realizou e 
criou os ambientes gráficos para a curta-
metragem de animação No Ponto Mais Alto 
da Lua, um filme inspirado no Universo do 
Tratado do Esquecimento e com ele encerra 
o projecto.

Fez adereços e figurinos para Teatro de 
Marionetas e teve a experiência em traba-

lhar numa escala mil vezes maior que as 
das suas ilustrações através da concepção 
plástica do espectáculo de Novo Circo Lua!, 
uma adaptação do livro que ilustrou. 

Tem escrito e ilustrado diversos livros para 
os mais novos, recebeu o Prémio de Ilustra-
ção do Festival de BD da Amadora – Melhor 
Ilustração Infantil 2003 pelas ilustrações do 
livro O Circo da Lua.

Tem criado e orientado oficinas para crian-
ças e para adultos, associados aos seus 
livros e não só, em diversas bibliotecas e 
entidades culturais do país, cruzando con-
ceitos e materiais não convencionais, sen-
sibilizando para as diferentes formas de lei-
turas dos livros e do quotidiano através de 
criação de ambientes plásticos, ilustração, 
natureza, objectos, ciência, provocando ex-
periências estéticas, poéticas, sensoriais e 
imaginativas. 

Criou o projecto Massa Folhada – ensaios 
gráficos, afectivos e lúdicos, uma colecção 
de livros-objectos de tiragem limitada que 
já conta com três recheios.

Está a desenvolver projectos cruzando arte 
e natureza para uma empresa de ecoturis-

mo e de valorização de produtos locais de 
Trás-os-Montes. 

Desenhou ao vivo com a Orquestra Gul-
benkian no concerto comentado O Pedro e 
o Lobo, de Prokofiev, e Baba-Yaga, Kikimora, 
O Lago Encantado, de Liadov, integrado no 
programa Descobrir a Música da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Desde então tem 
criado oficinas de artes plásticas integra-
das com concertos comentados.

É sócia do Grupo Lobo, e neste momento, 
está a realizar uma nova curta-metragem 
de animação Raquel Silvestre, a Pastora 

com o objectivo de contribuir para a con-
servação do lobo ibérico e do seu habitat 
em Portugal.

Prepara mais dois livros, O Livro dos Ventos 
e o Tratado do Silêncio.

Como adora ventos e espadas pratica Qi-
gong, Taijiquan e Shaolin [Kung Fu]. 

bIografIas

marIna palácIo
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O espaço vazio vai ganhando luz, com a en-
trada e saída dos actores, peregrinos num 
mapeamento cartográfico da centelha da 
imprevisibilidade do devir. Neste retrato 
do “nós”, onde todos são bons e todos são 
maus, emergem marcas e perduram ima-
gens no instante mágico da passagem do 
efémero ao eterno.

Neste mundo imaginário, onde a discórdia, 
a revolta e a paixão comungam lado a lado, 
a acção reflecte sobre a organização e fun-
cionamento da comunidade, em dias assim, 

como este, mesmo que seja Verão.  O sol 
quando nasce nem é bem para todos.

O Projecto Com a Comunidade culmina com a 
apresentação de um espectáculo, no qual os 
participantes dão a conhecer a experiência 
vivida durante o processo criativo.

©
 c

at
ar

in
a 

Fe
rn

an
de

s

PROJEcTO cOM a cOMUNidadE

06 a 09 jul

laV’alma n40º3w7º5
(TíTuLO DE TRABALHO)

qua a sáb 21h30 | m/ 12 anos
Duração a definir
Preço 2,53

EsPaÇO cRiaNÇa disPONÍVEL



66 67

A companhia Artistas Unidos estreia em 
Portugal um dos mais belos clássicos de 
sempre. Não se Brinca com o Amor, escrito 
por Alfred de Musset, em 1834, retrata o ro-
mance trágico de Camille, uma jovem que 
abandona o convento, e encontra novamente 
o seu primo Perdican, que termina os estu-
dos universitários.

A acção desenrola-se no século XVI, quando 
os dois apaixonados decidem brincar com 
o amor. Como não se brinca com este sen-
timento, qual o castigo para quem arrisca 

fazê-lo? No desenlace, uma inocente morre 
e dois jovens, que finalmente encontravam 
a felicidade vão ser separados para todo o 
sempre.

Não se Brinca com o Amor é um drama do 
orgulho, da juventude intransigente que vive 
uma grande paixão. Um romance trágico 
que conta ainda com diversas personagens 
secundárias que num acompanhamento di-
vertido, ou mesmo cómico, prometem que-
brar a tensão dramática.
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TEaTRO

16  e 17 set

não se brInca com o amor
de aLFRed de mUSSeT | cIa aRTISTaS UNIdoS

sex e sáb 21h30 | duração a definir
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53
m/ 12 anos

SeTembRo em aNTecIPaÇÃo

concepção, direcção e espaço cénico Fraga
Intérpretes Ana Paula Amaral, 
Ana Rita Ferreira, Carlos Cruchinho, Cátia Fernandes, Clarisse Nunes,  
Franciane França, Florbela Cunha, Hélder silva, João Almiro, Jorge Justo, Ju-
lieta Ribeiro, Laura Canelas, Manuela Antunes, Mariana Veloso, Mauro Tomás, 
orlando Pinto, Óscar Lopes, Patrícia Rodrigues, Paulo Carrilho, Paulo Nunes, 
Ricardo Cavadas, Rita Arede, Rui Peva e sérgio Fernandes (e Convidados)
música Rui Pedro
desenho de luz Pedro Teixeira
multimédia Henrique Tomás Pereira
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texto Alfred de Musset
tradução Ana Campos
com Catarina wallenstein, Elmano Sancho, Vânia Rodrigues, (distribuição em curso)
cenário e figurinos Rita Lopes Alves
luz Pedro Domingos
encenação Jorge Silva Melo
produção Artistas Unidos
co-produção Teatro Viriato

Nasceu em Paris em 1810, onde viria a 
morrer em 1857. Foi poeta, dramaturgo e 
ficcionista. A sua primeira colecção de po-
emas, Contes d’Espagne et d’Italie (1829), 
manifestava uma forte influência byronia-
na. Quatro anos depois, partiu para a Itália 
com George Sand, mas lá adoeceu e teve 
problemas no seu relacionamento com o 
amante. A maior parte dos seus poemas 
apareceu pela primeira vez na Revue des 
deux mondes; estes incluíam poemas cé-
lebres como Rolla (1833) e os requintados 
poemas de amor Noites (1835-36). A sua 

poesia combinava a clareza clássica com a 
subjectividade apaixonada dos românticos. 
Entre as suas peças encontram-se Fan-
tasio (1834) e uma série de comédias ba-
seadas em provérbios, incluindo Il ne Faut 
Jurer de Rien (1834) e On ne Badine pas avec 
L’amour (Não se Brinca com o Amor) (1836). 
O romance autobiográfico Confession d’un 
Enfant du Siècle (1836), dá conta da sua re-
lação amorosa com George Sand e reflecte 
o tom desiludido de muitos dos seus con-
temporâneos. 

Estudou na Faculdade de Letras de Lisboa 
e na London Film School. Fundou e dirigiu, 
com Luís Miguel Cintra, o Teatro da Cor-
nucópia (1973/79). Bolseiro da Fundação 
Gulbenkian, estagiou em Berlim junto de 
Peter Stein e em Milão junto de Giorgio 
Strehler. É autor do libreto de Le Château 
des Carpathes (baseado em Júlio Verne) de 
Philippe Hersant, das peças Seis Rapazes, 
Três Raparigas, António, Um Rapaz de Lis-

boa, O Fim ou Tende Misericórida de Nós, 
Prometeu, Num País Onde Não Querem De-
fender os Meus Direitos, Eu Não Quero Viver, 
baseado em Kleist, Não Sei (em colabora-
ção com Miguel Borges), O Navio dos Ne-
gros e Fala da Criada dos Noailles. Compilou 
textos dispersos no volume Século Passado 
(Cotovia, 2006). Fundou, em 1995, os Artistas 
Unidos, companhia da qual é director artís-
tico. Realizou as longas-metragens Passa-

Tem a Licenciatura em Formação de Ac-
tores pela ESTC. Estudou na Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid (RE-
SAD) em Interpretação Gestual, na Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo/Brasil e na Conservatoire 
National Supérieur D´Art Dramatique de 
Paris (CNSAD). Trabalhou com o Teatro 
da Garagem, Teatro dos Aloés, Emmanuel 
Demarcy-Mota, Rogério de Carvalho, Ana 
Tamen e Miguel Abreu, Maria João Miguel, 
Paulo Alexandre Lage, Virgínio Liberti e 
Annalissa Bianco. Participou em Festivais 
Internacionais de Teatro no Irão, no Japão 
e na Turquia. Em Cinema, trabalhou com 
Keren Ben Rafael e Odile Brook, em Paris. 

Integrou o elenco da série Nome de Código: 
Sintra, de Jorge Paixão da Costa. No Tea-
tro Dona Maria II, participou em Tanto Amor 
Desperdiçado, de William Shakespeare, e 
em Anjos no cabelo do diabo, de Fabrice Me-
lquiot. Com os Artistas Unidos participou 
em O Peso das Razões, de Nuno Júdice, Rei 
Édipo a partir de Sófocles e A Nova Ordem 
Mundial, de Harold Pinter. Durante o inver-
no de 2010-11, participou em dois espectá-
culos da Comédie Française (Paris).

Tem a Licenciatura da Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Trabalhou com Miguel 
Moreira, João Mota, entre outros. Co-ence-
nou e interpretou com João Abel a peça Jú-
lia, a partir de Menina Júlia, de Strindberg. 
No Cinema, participou em curtas-metra-
gens de Pedro Palma e Vanessa Mourato 
dos Reis. Com os Artistas Unidos participou 
em Esta Noite Improvisa-Se, de Luigi Piran-
dello, Seis Personagens À Procura De Autor, 
de Luigi Pirandello, O Peso Das Razões, de 
Nuno Júdice, Comemoração de Harold Pin-
ter, Fala da Criada dos Noailles que no Fim de 

Contas Vamos Descobrir Chamar-Se também 
Séverine numa Noite Do Inverno De 1975, em 
Hyéres, de Jorge Silva Melo.

gem ou a Meio Caminho, Ninguém Duas Vezes, 
Agosto, Coitado do Jorge, António Um Rapaz 
de Lisboa, a curta metragem A Felicidade e 
vários documentários sobre artistas.

bIografIas

alfred de musset

jorge sIlVa melo

elmano sancho

VânIa rodrIgues 
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

l’ImmédIat
de camILLe boITeL (FR)

04, 05 e 06 jun ≥ teatro marIa matos

16,17 e 18 jun ≥ teatro VIrIato

rede 
de programação cultural 

5 sentIdos
cheIo de (peQuenos) nadas
de cIe LILI dÉSaSTReS (FR)

programação FImFa Lx11 - FeSTIVaL INTeRNacIoNaL 

de maRIoNeTaS e FoRmaS aNImadaS

24 maI ≥ teatro munIcIpal da guarda

26 maI ≥ teatro VIrIato

27 e 28 maI ≥ teatro VIrgínIa

dIdo e eneIas
de THÉÂTRe de La meZZaNINe (FR)

02 jun ≥ teatro munIcIpal da guarda

04 jun ≥ centro cultural VIla flor

08 e 09 jun ≥ teatro VIrIato

O Teatro Viriato e quatro outras estruturas culturais do país: o Centro 
Cultural de Vila Flor (Guimarães), o Teatro Maria Matos (Lisboa), o Teatro 
Municipal da Guarda e o Teatro Virgínia (Torres Novas), integram a rede 5 
Sentidos, uma parceria formal para a programação cultural e produção 
artística em rede.

O programa de acção, aprovado pelo Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN), prevê a co-produção e a circulação de espectáculos 
entre os Teatros que constituem a rede.

A rede 5 Sentidos surgiu com o intuito de estabelecer uma colabora-
ção mais estreia entre os vários Teatros, assente na troca de saberes, 
processos e experiências de trabalho, que fortaleça o desempenho de 
todos os parceiros em eficácia e sustentabilidade, e apoiar os artistas 
e responder às suas necessidades através de acções concertadas no 
âmbito da co-produção, dos circuitos de apresentação, das residências, 
do acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.
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faça-se amIgo... 
o meLHoR doS PReSeNTeS!

    algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

·  Descontos idênticos aos sócios da ACeRT, para
   a programação do Novo Ciclo ACeRT/Tondela;

·  Descontos idênticos aos sócios do Cine Clube 
   de Viseu para a respectiva programação; 

·  Descontos na programação do Teatro Municipal 
   da Guarda (15% para a categoria Largo, 30% 
   para as restantes categorias); 

·  oferta de 30 pontos/52 no cartão FNAC, 
   aquando da adesão a este cartão (esta oferta
   não é cumulável com outras promoções); 

·  Desconto 10% na aquisição de livros na extensão
   da livraria Bertrand, no foyer do Teatro Viriato. 

FAçA-SE AMigo Do TEATRo ViRiATo 

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 noutras 
instituições culturais da região, nossas parceiras. 



VIrIato teatro munIcIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 1057 · 3511-501 VIseu 

bilheteira 232 480 119 · de 2ª a 6ª feira, das 13h00 às 19h00 

geral 232 480 110 · fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Imprensa e Comunicação
e-mail anarodrigues@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

Marisa Miranda · Imprensa e Comunicação
e-mail marisamiranda@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

serviço de imprensa online http://www.teatroviriato.com


