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SALA
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SENTIDO CRIATIVO

ABRIL

10º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
ver programa completo, pág. 06

09 a 29

05 a 07 GIGAGRAFIAqua a sex 10h00 às 12h30 
14h30 às 17h30

20 e 21
21 e 22

K CENA - projeto lusófono de teatro jovemqui e sex
sex e sáb

15h00
21h30

MAIO

DE DENTRO PARA FORA E DE PERNAS
PARA O AR (E PARA O CHÃO)
ver programa completo, pág. 12

08 a 20

24 DANÇA INCLUSIVAqua 19h00 às 21h00

DESPERTAR DA PRIMAVERA05 sex 21h30

MARES13 sáb 21h30

OS LUSÍADAS DE LISBOA À ÍNDIA | IDA19 sex 10h30 e 15h00

DOESDICON26 e 27 sex e sáb 21h30

PARECE UM PÁSSARO29 MAI
a 03 JUN

seg a sex
sáb

10h30 e 15h00
15h00

18 OS LUSÍADAS COMO NUNCA OS OUVIUqui 19h00

27 MAI a 14 JUN TOLEDO

SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO

AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)15 e 16 sex e sáb 21h30

JUNHO

08 a 10
11

PASTA E BASTA 
UM MAMBO ITALIANO

qui a sáb
dom

19h30
11h30

PORTUGAL QUE DANÇA02 sex 19h30

UM SOLO PARA A SOCIEDADE09 sex 21h30

17 A PERNA ESQUERDA DE TCHAIKOVSKIsáb 21h30

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE20 a 25 + info em breve

17 JUN a 28 JUL 3 CORPOS EM VIAGEM

DANÇA CLÁSSICA16 sex 16h00 às 17h30

JULHO

PORTÁTIL03 seg 21h30

TREZE GESTOS DE UM CORPO
SERÁ QUE É UMA ESTRELA?
HERMAN SCHMERMAN
MINUS 16

07 sex 21h30

07 DANÇA CLÁSSICAsex 10h30 às 12h00

28 UM D. JOÃO PORTUGUÊS
AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)
PRIMEIRO ENCONTRO: ANÁLISE DO TEXTO

sex 19h30 às 22h00
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Recordo-me, há 18 anos atrás, ouvir durante uma visita guiada ao Teatro um aluno perguntar o que 

acontecia no palco. E alguém respondeu-lhe: “Acontece o Mundo!”. E quando escrevia este editorial 

pensava no papel de um Teatro na construção desse Mundo performático.

O Teatro Viriato tem sido um observador da sociedade, contribuindo para a visão que podemos ter do 

futuro. Insistimos na busca do indivíduo, nos processos que potenciam a descoberta de nós próprios e 

sempre no campo das possibilidades. Desafiamos e ouvimos o tecido artístico, escutamos e lemos o 

público. Esta é uma casa de intervenção individual e colectiva que constrói dinâmicas variáveis e que 

tem de estar sempre em transformação para potenciar a descoberta. Muitos têm encontrado aqui os 

lugares, os cenários e as direções da sua vida. É uma casa osmótica que dá lugar ao questionamento 

político e social dos tempos. Uma ação cultural alavancada num quadro de financiamento para as artes, 

cujo modelo está a ser reequacionado pelo Ministério da Cultura. Uma iniciativa que esperamos permita 

a refundação do reforço do apoio à criação nacional e uma política de coesão territorial no que toca ao 

acesso e fruição das artes em Portugal. É tempo de se voltar a assumir responsabilidades estratégicas 

e estruturais numa área que já deu provas de grandes contributos para o desenvolvimento social, para 

o desenvolvimento do pensamento divergente, e para resultados importantes na sua relação com a 

ciência e com a educação. 

A esse propósito, termino com o simbólico gesto de felicitação aos primeiros finalistas do ensino espe-

cializado em dança da escola Lugar Presente, um momento importante na oferta formativa em Viseu.

Paula Garcia

EDITORIAL
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A nova temporada do Teatro Viriato continua a desen-

volver um trabalho que questiona o indivíduo, a socie-

dade e o mundo, potenciando assim a descoberta e a 

criatividade. De abril a julho, o Teatro Praga está de re-

gresso ao Teatro Viriato com Despertar da Primavera, a 

Companhia Nacional de Bailado apresenta em Viseu o 

programa de comemoração dos seus 40 anos. Haverá 

espaço para três estreias: a nova criação do grupo Dan-

çando com a Diferença, da autoria da coreógrafa Tânia 

Carvalho, o novo solo da Companhia Paulo Ribeiro e a 

estreia nacional de uma série documental que será exi-

bida dentro em breve pela RTP2. Giacomo Scalisi traz 

até Viseu o seu mambo italiano e irá desafiar os viseen-

ses a confecionar pasta num espetáculo diferente do 

habitual, que mistura o teatro com a gastronomia e que 

conta com dramaturgia de Afonso Cruz e cocriação de 

Miguel Fragata.  

O mês de abril fica marcado pelo Festival Internacional 

de Música da Primavera (09 a 29 de abril). Um evento 

que é já um marco cultural na área da música e do qual 

o Teatro Viriato tem vindo a ser parceiro. Com uma pro-

gramação diversificada e músicos mundialmente reco-

nhecidos, o festival dará primazia à música de câmara, 

música contemporânea e música coral sinfónica. No 

âmbito do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem (20 

a 22 de abril), sobe ao palco do Teatro Viriato um novo 

espetáculo baseado na obra Ubu Rei, de Alfred Jarry. 

Este ano a encenação ficará a cargo de Paulo Miranda e 

João Branco. No último dia de apresentação do K Cena, 

o jovem Gabriel Gomes, que teve o primeiro contacto 

com o teatro no projeto PANOS, no Teatro Viriato, apre-

senta a sua primeira peça de teatro editada em livro. 

A abrir o mês de maio, o Teatro Praga provoca o públi-

co viseense com a peça Despertar da Primavera, uma 

tragédia de juventude (05 de maio). A partir da obra 

de Frank Wedekind e da tradução de José Maria Vieira 

Mendes, o Teatro Praga cria para palco uma linguagem 

própria para um grupo de adolescentes em conflito com 

uma sociedade conservadora e moralista. Ao longo do 

espetáculo a companhia aborda ainda temáticas como 

a repressão sofrida pelas identidades alternativas, a 

questão de géneros e a rejeição social. Depois da es-

treia para o público escolar, o Teatro do Vestido con-

tinua a dar a conhecer o Teatro Viriato e os seus bas-

tidores com a visita De dentro para Fora e de Pernas 

para o Ar (e para o Chão) (08 a 20 de maio). Nesta visita/ 

espetáculo de teatro, Sónia Barbosa conduz o públi-

co pelos sítios comuns do Teatro Viriato, mas também 

pelos recantos que muitas vezes não estão acessíveis, 

permitindo assim uma outra visão desta instituição. Sob 

o signo do elemento água, o coletivo Drumming – Grupo 

de Percussão apresenta em Viseu Mares (13 de maio), 

do compositor António Chagas Rosa. Este é um concer-

to que demonstra a maturidade criativa do compositor 

e a constante capacidade de renovação dos Drumming. 

Para além das composições de António Chagas Rosas, 

o grupo irá também abordar obras de outros compo-

sitores. Ouvir Os Lusiadas, de Luís Vaz de Camões, é a 

proposta do ator António Fonseca que efetuou uma gra-

vação integral da obra na qual junta a sua voz a outras 

44 de países falantes de português. António Fonseca 

acredita que o audiolivro Os Lusiadas como nunca os ou-

viu (18 de maio) permite ao público ter outra visão da 

obra e do seu conteúdo. Seguindo a mesma temática, o 

ator proporciona ao público escolar uma interpretação 

de Os Lusíadas de Lisboa à Índia | Ida, que com recur-

so aos versos de Camões retrata a primeira parte da 

viagem dos portugueses até ao oriente. Tânia Carvalho 

foi convidada a criar um novo espetáculo para o grupo 

Dançando com a Diferença. A estreia acontece no Teatro 

Viriato no dia 26 e 27 de maio. Lançada em março deste 

ano, a BoCA – Bienal de artes Contemporâneas (27 de 

maio a 14 de junho) terá uma extensão em Viseu com 

uma exposição da coreógrafa e bailarina Tânia Carva-

lho. Em Toledo, a artista dá a conhecer uma faceta mais 

desconhecida do seu trabalho. A BoCA tem como mis-

são a promoção da criação contemporânea ao convidar 

artistas a explorar algo em potência no seu trabalho 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO



dim · 07

mas que nunca tenha sido mostrado ao público isola-

damente. Partindo da obra Parece um Pássaro (29 de 

maio a 03 de junho), de David Machado e recorrendo 

aos elementos visuais criadas pelo ilustrador Gonçalo 

Vieira, o ator Raimundo Cosme conta a história do me-

nino que encontra um curioso chapéu. Um espetáculo 

encantador para o público escolar e famílias. O Teatro 

Viriato tem o privilégio de apresentar em primeira mão 

um episódio da série documental Portugal que Dança 

(02 de junho), que vai ser exibida na RTP2. O episódio 

centra-se nos coreógrafos São Castro e António Cabrita 

e tem como ponto de partida a conceção da obra Rule 

of Thirds, estreada em 2016. Da vontade de pôr as pes-

soas a confecionar massa com as suas próprias mãos 

e a falar de interculturalidade, Giacomo Scalisi, Miguel 

Fragata e Afonso Cruz criaram Pasta e Basta (08 a 11 de 

junho). Um mambo italiano que ao longo de três horas 

coloca as pessoas a partilhar os diferentes ingredientes 

e a sentir as diversas tradições e culturas que existem 

hoje em dia nas cidades, partilhando assim o mundo. 

A Companhia Paulo Ribeiro estreia a 09 de junho Um 

solo para a sociedade, uma criação de António Cabrita 

e São Castro. Concebido a partir do monólogo O con-

trabaixo, de Patrick Suskind, este espetáculo pretende 

abordar a metáfora estabelecida entre a hierarquia de 

uma orquestra e a organização da sociedade. Temas 

que norteiam a condição humana, tais como o amor, a 

liberdade, a identidade serão também abordados pelo 

movimento criativo dos coreógrafos. O Teatro Viriato 

junta-se às celebrações dos 40 anos da Companhia Na-

cional de Bailado e recebe em junho A Perna Esquerda 

de Tchaikosvski (17 de junho), de Tiago Rodrigues, atual 

diretor do Teatro Nacional D. Maria II. Em palco, a bai-

larina Barbora Hruskova interpreta a memória de uma 

longa carreira na dança e as marcas que esta deixou 

no seu corpo, ao som do piano de Mário Laginha, que 

compôs a música original do espetáculo. No âmbito 

do Espaço Aberto, a Escola de Dança Lugar Presente 

termina o ano letivo com as apresentações finais (20 a 

25 de junho). Este ano, os professores e os alunos irão 

inspirar-se na questão: O que é a identidade?. Um mo-

mento que será também marcante pelo facto de os pri-

meiros alunos do curso de ensino articulado de dança 

terminarem os seus estudos. 

O mês de julho inicia em tom de comédia com o coleti-

vo brasileiro Porta dos Fundos e o humorista português 

César Mourão. Portátil (03 de julho) é um espetáculo 

de improvisação sem interrupções em formato longo. 

Roriz, Wellenkamp, Forsythe e Naharin (07 de julho) são 

os nomes dos coreógrafos responsáveis pelos quatro 

êxitos de bilheteira da Companhia Nacional de Bailado, 

e que serão agora apresentados em Viseu. A terminar a 

temporada, Luis Miguel Cintra, ex diretor do Teatro da 

Cornucópia, começa a desenvolver o seu mega-projeto 

que pretende levar à cena a peça Um D. João Português. 

O encenador convida pessoas interessadas no seu tra-

balho a participarem num encontro no qual irá abordar 

uma parte do texto da peça e assim trabalha-lo com os 

espectadores (28 de julho). 

No âmbito do Sentido Criativo, as propostas passam por 

uma oficina para as férias da Páscoa, intitulada Giga-

grafia e que será orientada por Ana Seia de Matos e Ra-

quel Balsa, e por duas oficinas de Dança Clássica que 

serão orientadas por bailarinos da Companhia Nacional 

de Bailado.

No Foyer, o fotógrafo Fernando Carqueja expõe 3 cor-

pos em Viagem (17 a 28 de julho), uma mostra centrada 

em três alunos da Escola de Dança Lugar Presente que 

inauguraram o ensino especializado da dança em Viseu 

e que chegam agora ao final dessa jornada de ensino.
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao 

público. Consciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o 

Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas 

áreas possam desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso às melhores 

condições de trabalho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar opções em palco, potenciar os 

resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns convidados para conversas 

pós-ensaios e/ou apresentações informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é concedido a cada companhia, artista ou projeto, esta 

cooperação fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma descentralização 

dos focos de formação e criação ao nível das artes de palco.

NOVO CIRCO

26 a 28 JUN

PROJETO CASA
ERVA DANINHA

TEATRO

10 a 14 JUL

ENGOLIR SAPOS
de FERNANDO GIESTAS
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à criação artística do Teatro Viriato 

assenta também no assumir de coproduções de espetáculos de companhias e artistas na-

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

AS CRIADAS
de MARCO MARTINS

com BEATRIZ BATARDA, LUÍSA CRUZ E SARA CARINHAS

28 ABR - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

05 MAIO - Teatro Municipal de Vila Real

13 MAIO - Centro Cultural Gil Vicente, Sardoal

26 MAIO - Teatro Baltazar Dias, Funchal

FICA NO SINGELO
direção e coreografia CLARA ANDERMATT

02 JUN - Centro de Artes de Águeda

MOÇAMBIQUE
MALA VOADORA

03 ABR - Festival de Teatro de Curitiba - Centro Cultural 

Teatro Guaíra (Brasil)

08 e 09 ABR - SESC Vila Mariana, São Paulo (Brasil)

07 a 10 JUN - Plataforma Portuguesa de Artes Performativas 

- O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo

POR DELICADEZA
fotografias de JOSÉ ALFREDO

10 a 28 ABR - Espaço INFOART - Secretaria Regional da Economia Turismo e Cultura da Madeira, Funchal   

SUSPENSÃO 
de CLARA ANDERMATT

21 ABR – Cine-Teatro Louletano, Loulé
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ARTISTA RESIDENTE
HENRIQUE AMOEDO // 2017

Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com 

o público local, regional e nacional é um dos eixos estratégicas da ação do Teatro Viriato. Nesse 

sentido, durante o ano de 2017, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual o coreógrafo 

Henrique Amoedo enquanto Artista Residente.

HENRIQUE AMOEDO

Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo Dançando com a Diferença 

(2001), com sede na Ilha da Madeira. 

Criou o termo Dança Inclusiva (2002) que se refere à possibilidade de mudança da imagem social 

e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, através da arte de dançar e tem realizado 

diferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal e no estrangeiro, para a difusão 

e implementação do referido conceito.

Licenciou-se em Educação Física e concluiu a sua especialização em Consciencialização Corporal, 

ainda no Brasil. Tem Mestrado em Performance Artística - Dança pela Faculdade de Motricidade 

Humana (Lisboa) e atualmente é doutorando em Motricidade Humana, na especialidade de 

Dança, na mesma universidade. 

Deu início ao trabalho da Roda Viva Cia. de Dança (1995), da qual foi fundador e diretor (no 

Brasil) até 1998 e tem realizado a coordenação e/ou direção artística de projetos de dança na 

comunidade em parceria com diferentes instituições nacionais e europeias.
©
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, 

inicialmente em 2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 para 10 

parceiros e mais recentemente para 11. Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de 

estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias instituições. As estruturas que integram 

esta rede de programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural de Vila Flor (Guimarães), 

Centro de Artes de Ovar, O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Teatro Académico Gil Vicente 

(Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da 

Guarda, Teatro Nacional São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do Porto 

Rivoli · Campo Alegre.

PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL

A Rede de programação 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à coprodução e digressão 

de criações nacionais nas áreas da dança e do teatro. Ao abrigo deste programa, os artistas têm a 

liberdade de desenvolver o seu percurso artístico contando com apoio financeiro, residências, produção 

e digressão concertada pelas 11 estruturas culturais. Em 2015 e 2016, Luís Guerra e Raquel Castro 

foram os artistas convidados pela rede de programação a criar novas propostas artísticas. 

©
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DANÇA

A TUNDRA
de LUÍS GUERRA

DATAS DA DIGRESSÃO · 2017 

20 ABR - Teatro Académico de Gil Vicente | Coimbra 

22 ABR - Centro Artes de Ovar | Ovar 

29 ABR - Teatro Micaelense | Ponta Delgada 

10 MAI - Teatro Municipal do Porto

TEATRO 

OLHAR DE MILHÕES 

de RAQUEL CASTRO 

DATAS DA DIGRESSÃO · 2017 

24 OUT - Espaço do Tempo | Montemor-o-Novo | ESTREIA 

28 OUT - Teatro Viriato | Viseu 

04 NOV - Centro Cultural Vila Flor | Guimarães 

11 NOV - Centro Artes de Ovar | OVAR 

18 NOV - Teatro Municipal da Guarda 

23 NOV - Teatro Académico de Gil Vicente | Coimbra 

25 NOV - Teatro Virgínia | Torres Novas 

01 e 02 DEZ - Teatro Carlos Alberto | Porto 

06 e 07 DEZ - Maria Matos Teatro Municipal | Lisboa 

16 DEZ - Teatro Micaelense | Ponta Delgada
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A PERFORMART visa a promoção do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais, a nível 

nacional e internacional

A PERFORMART – Associação para as Artes Performativas em Portugal, pretende promover as múlti-

plas formas de manifestação cultural e artística no âmbito das artes performativas, quer a nível nacio-

nal quer a nível internacional.

A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela promoção de esforços e iniciativas que 

permitam o reconhecimento e o desenvolvimento saudável e sustentável do setor das artes do espetá-

culo e dos seus profissionais, aos mais diversos níveis; pela estruturação de redes de trabalho entre os 

seus associados; pela representação dos interesses dos seus membros perante as instituições nacio-

nais e internacionais; e pela promoção da tomada de posição conjunta acerca de assuntos relevantes 

para o setor e seus profissionais.

A associação pretende criar espaços de análise e reflexão, organizando e promovendo grupos de traba-

lho, seminários, estudos de caráter científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus 

associados e o estabelecimento de parcerias entre os diferentes membros e outras associações.

São atuais membros da PERFORMART: 

ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES
PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

· Teatro do Bolhão; 

· Espaço do Tempo; 

· A Oficina; 

· EGEAC; 

· Fundação Casa da Música; 

· Fundação Centro Cultural de Belém; 

· Fundação Serralves; 

· Instituto Politécnico do Porto; 

· OPART; 

· Teatro Experimental do Porto; 

· Companhia de Teatro de Almada; 

· Teatro Nacional D. Maria II; 

· Teatro Nacional São João; 

· CAEV/Teatro Viriato;

· Teatro Meridional;

· Teatro da Terra;

· ASSÉDIO - Associação de Ideias Obscuras;

· Circolando;

· Teatro da Didascália;

· A Bússola Nómada/Be a Place;

· Nome Próprio – Associação Cultural;

· Teatro e Marionetas de Mandrágora;

· A Turma;

· Teatro da Palmilha Dentada;

· Balleteatro;

· Ensemble – Sociedade de Actores;

· Subcutâneo;

· Ao Cabo Teatro;

· Teatro da Garagem;

· Teatro Académico de Gil Vicente;

· Associação Orquestra de Câmara de 

Cascais e Oeiras;

· Astro Fingido – Associação Cultural;

· A Tarumba – Teatro de Marionetas;

· Associação Cultural Teatro do Vão;

· Teatro Art’Imagem;

· Teatro Extremo;

· Companhia de Teatro de Braga e 

Atitudes Associação Cultural.
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Explorar os diferentes elementos das várias ferra-

mentas plásticas e processos colaborativos de des-

coberta é o propósito de Gigagrafia. Uma oficina pen-

sada para as férias da páscoa, que procura ligar as 

artes plásticas à poesia, através do pensamento de 

José de Almada Negreiros.

Com base na obra do Poeta D’Orfeu futurista e tudo, 

reconhecida como difusa, complexa, experimental 

e contraditória, Ana Seia de Matos e Raquel Balsa 

convidam os participantes a inventar o que já foi in-

ventado.

OFICINA

05 a 07 ABR

GIGAGRAFIA
orientação ANA SEIA DE MATOS e RAQUEL BALSA

qua a sex 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30

público-alvo dos 9 aos 12 anos

lotação 14 participantes

preço único 103 // descontos não aplicáveis
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Nasceu em 1981, Lisboa. Cresceu em Viseu e em 2004, 

licencia-se em Design de Interiores pelo Instituto de Ar-

tes Visuais Design e Marketing, em Lisboa, e pela Fa-

coltá Di Architettura do Politécnico Di Milano, em Milão. 

Como Designer de Interiores trabalhou em várias lojas 

de decoração em Viseu e no Porto e, em 2006, teve a 

sua obra exposta na Exponor. Em paralelo, desenvolve 

o seu interesse pela arte com ilustração e instalações 

artísticas, participando em mais de 10 exposições entre 

2011 e 2015, levando dessa maneira o seu trabalho ao 

Teatro Viriato, Teatro Nacional D. Maria II, Jardins Efé-

meros, Museu Grão Vasco, Galeria Saguão, Quinta da 

Cruz, entre outros. O interesse pela fotografia e vídeo 

valeram-lhe distinções no festival de curtas-metragens 

Vistacurta, com uma menção honrosa em ficção (2012) 

e melhor curta-metragem experimental (2013); integrou 

o grupo vencedor do 48 Shortmedia (2013); arrecadou o 

1.º lugar no concurso fotográfico da Feira de São Mateus 

(2012) e venceu a 5.ª Maratona Fotográfica Fnac (2013), 

expondo o seu trabalho. Como Designer de Peças tra-

balha para várias entidades, incluído a Fnac de Viseu, a 

Gira Sol Azul, entre outras. Tem trabalhado igualmente 

em cenografia, nomeadamente no Projeto T, desenvol-

vido pela Fundação Lapa do Lobo (2015 e 2016) e para a 

peça de teatro Museu da Existência, da Amarelo Silvestre 

– Associação Cultural (2016). Como formadora tem tido a 

oportunidade de lecionar em oficinas dedicadas a crian-

ças e adolescentes, com temas que vão da cenografia 

até à construção de um CD ou presépio.

Raquel Balsa ingressou no curso de licenciatura em 

Design de Comunicação na Universidade do Porto — 

que lhe valeu o Prémio Eng.º António de Almeida. Com 

formação em gravura, fotografia ou ilustração trabalha 

em áreas ligadas ao design há mais de 15 anos. Esteve 

integrada em diversas empresas, cofundou uma, ini-

ciou o doutoramento ao mesmo tempo que desenvolveu 

projetos como freelancer no campo do design gráfico, 

design de produto, web design, branding, design edito-

rial ou ilustração (tem dois livros publicados). No seu 

percurso múltiplo teve a possibilidade de desenvolver 

projetos com parceiros como a Companhia Paulo Ri-

beiro, a Huf Portuguesa, a Fnac, a Exponor, as Aldeias 

Históricas de Portugal, a Abyss Habidecor, a Adega de 

Favaios, o Grupo CASAIS, a Câmara Municipal de Ma-

tosinhos, a Filinto Mota ou a Rozès. Colaborou com a 

linha de apoio SOS-palavra Amiga, a ESMAE e a APECV. 

Mais recentemente tem criado oficinas para crianças 

tanto no âmbito dos livros que ilustrou como no da sua 

experiência como designer.

ANA SEIA DE MATOS

RAQUEL BALSA

BIOGRAFIAS
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O Teatro Viriato tem sido um dos parceiros do Festival 

Internacional de Música da Primavera, evento que já é 

um marco cultural na área musical. Em abril, o festival 

está de regresso com uma programação diversifica-

da, com alguns músicos reconhecidos mundialmente e 

com apresentações em diferentes espaços. A música de 

câmara continua a ter primazia no festival, no entanto, 

haverá também espaço para música contemporânea, 

música coral sinfónica e o cruzamento da música com 

outras artes. 

MÚSICA || ESPAÇO ABERTO

09, 10, 13, 24, 25, 28 e 29 ABR

10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DA PRIMAVERA
organização PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU
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09 ABR // dom 15h00

CONCERTO DE LAUREADOS DO 10º CONCURSO DE INSTRUMENTISTAS

DO CONSERVATÓRIO  – Categoria A, B, C

09 ABR // dom 17h00

CONCERTO DE LAUREADOS DO 10º CONCURSO DE INSTRUMENTISTAS

DO CONSERVATÓRIO  –  Categoria D, E, F

10 ABR // seg 21h00

KIKA MATERULA

Moçambique (Oboé) com Quarteto de Cordas

13 ABR // qui 19h00

INSAX QUARTET / PULSAT PERCUSSION GROUP 

24 ABR // seg 21h00

ESTREIA MUNDIAL DE 4 OBRAS DE COMPOSITORES PORTUGUESES

André Roque Cardoso (piano) e Tae-Hyung Kim (piano)

25 ABR // ter 21h00

O AMOR E O PROJETOR

João Vale, Luísa Brandão e Bibi Perestrelo

28 ABR // sex 19h00

RUMOSENSEMBLE

TOCANDO PORTUGAL – RECITAL QUASE UM DOC

29 ABR // sáb 21h00

CONCERTO DO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL 

– FINAL DO 2º CONCURSO INTERNACIONAL

DE PIANO DE VISEU

preços

53 (público geral) 

2,503 (público afeto ao Conservatório)
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O mês de abril em Viseu já é sinónimo de Música. 

A música com os aromas da primavera vai trazer a Viseu alguns músicos de maior reconhecimento mundial. Convidamos 

assim todos os viseenses e públicos de outras latitudes a descobrir e fruir das múltiplas fragâncias da nossa Festa da Mú-

sica da primavera em Viseu (FIMPViseu).

A diversidade da programação do festival é já uma imagem de marca, e fazem deste, um evento cultural de relevância na-

cional e internacional.

Competição, formação, criação, sensibilização e fruição musical são os principais pilares da nossa festa.

A programação do FIMPViseu está ancorada, principalmente, na música de câmara, mas continuando a manter, no seu 

ADN, a diversidade musical. Teremos concertos diversificados que abrangem áreas tão distantes como a música antiga à 

música contemporânea, em formações várias, como recitais, orquestras, música coral sinfónica, música elaborada e/ou 

executada com computador, o cruzamento da música com outras artes, e a estreia mundial de 4 obras encomendadas pelo 

festival a 4 compositores portugueses.  

Numa importante missão de formação de públicos, vamos apostar, em larga escala, na realização de Concertos Pedagógi-

cos, oferecendo e tornando acessível a música de qualidade a diferenciados públicos, que por diferentes motivos não têm 

acesso à “grande música”.

Pretendemos chegar a centenas de crianças de várias escolas do 1º ciclo da cidade de Viseu, instituições que trabalham com 

pessoas portadoras de deficiências, lares de 3ª idade o estabelecimento prisional especial de Viseu, o Hospital de Viseu e 

outras instituições.

 

Ainda farão parte da programação do Festival, os master classes destinados a estudantes de música e o 10º Concurso de 

Instrumentistas do Conservatório com uma participarão de cerca de 500 alunos que estão inscritos, no corrente ano letivo, 

no Conservatório de Música de Viseu.

Com o Concurso Internacional, nas áreas da Guitarra e do Piano, pretendemos colocar Viseu no mapa dos Festivais de Mú-

sica com projeção internacional. 

Depois do sucesso que foram as primeiras edições, no presente ano teremos o Concurso Internacional de Piano de Viseu 

na sua segunda edição. Este evento, de grande qualidade artística, irá trazer à nossa cidade vários pianistas de múltiplas 

nacionalidades de grande reconhecimento internacional que farão parte do nosso júri, bem como um grande número de 

virtuosos jovens pianistas. 

Os nossos agradecimentos ao nosso público, aos músicos que nos visitam, aos nossos mecenas e todas as entidades que 

apoiam o festival.

Este projeto musical é um importante marco cultural da nossa cidade e região, afirmando-se também como uma referência 

na cena musical nacional e internacional.  

O Diretor Artístico

SOBRE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DA PRIMAVERA
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Em outubro de 2016, cerca de trinta jovens viseenses, em-

barcaram numa viagem chamada K Cena - Projeto Lusófono 

de Teatro Jovem que o Teatro Viriato promove pela sexta vez 

consecutiva. Ao longo de cinco meses, o grupo trabalhou para 

criar um coletivo, explorando aquilo que é o trabalho de ator. 

Entre outubro e janeiro, coube a Graeme Pulleyn orientar este 

trabalho em torno da expressão física e emocional, que ter-

minou com uma apresentação sobre os sete pecados mortais. 

A segunda fase do projeto centrou-se nas temáticas do gro-

tesco e no teatro do absurdo. A última etapa desta odisseia 

teatral terá a orientação de Paulo Miranda e João Branco, que 

terão a responsabilidade de criar um espetáculo final tendo 

como base de inspiração a obra Ubu Rei, de Alfred Jarry.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO · 22 ABR’17

ÉRAMOS NÓS, UMA ARMA E NÓS
de GABRIEL GOMES

sáb 16h00 · 45 min. · Todos os públicos · Entrada Gratuita

20, 21 e 22 ABR’17
ESTREIA

qui e sex 15h00

preço 13 · público-alvo Ensino Secundário

sex e sáb 21h30

preço 2,503 · público-alvo m/ 12 anos
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Gabriel Gomes iniciou o seu percurso no teatro aos 12 anos, ao participar no projeto PANOS, no Teatro Viriato. O gosto pelo teatro pre-

valeceu, participou em vários projetos e licenciou-se em Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. No Teatro Viriato, apresenta o livro 

Éramos Nós, Uma Arma e Nós, a primeira peça de teatro escrita por si.
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Nasceu no norte de Inglaterra em 1967. Licenciou-se 

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Univer-

sidade de Warwick e veio para Portugal em 1990, como 

voluntário num projeto de desenvolvimento comunitá-

rio na Serra do Montemuro (Castro Daire, Viseu). Aca-

bou por viver durante 15 anos na serra, e cofundou o 

Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM). Foi 

diretor artístico e trabalhou como ator e encenador 

em espetáculos como Lobo-Wolf, Alminhas, A Eira dos 

Cães e Hotel Tomilho, que correram o país e a Europa 

de lés-a-lés, fazendo do TRSM uma das mais viajadas 

companhias portuguesas das últimas duas décadas. 

Vive em Viseu desde 2005, onde trabalha como ence-

nador e ator independente. Desenvolve regularmente 

projetos de teatro de comunidade com diversos públi-

cos incluindo jovens, seniores, grupos de teatro ama-

dor e grupos específicos (ex. etnia cigana, comunidade 

piscatória, ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana de 

Castelo). Projetos recentes incluem: Nem Tudo o que 

vem à Rede – teatro comunitário – no Navio Museu San-

to André (Museu Marítimo de Ílhavo); A Mesa – teatro 

radiofónico – integrado no Festival Rádio Faneca (Centro 

Cultural de Ílhavo - 2015); O Penedo – projeto comuni-

tário em Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Co-

médias do Minho - 2015); Anatomia do Medo – K CENA 

– Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de 

Mindelo Cabo Verde - 2015), Romeu e Julieta - projeto 

comunitário com participantes ciganos e não ciganos 

em Nelas (Teatro Viriato - 2014), DQ 2014, a partir de 

Dom Quixote – K CENA – Projeto Lusófono de Teatro 

Jovem (Teatro Vila Velha Salvador - Brasil 2014); San-

gue na Guelra com encenação de Rogério de Carvalho 

(Amarelo Silvestre - 2014); Vissaium com encenação de 

Maria Gil (Teatro Viriato 2014), MicroGlobo (Teatro Mais 

Pequeno do Mundo - 2014). Outros projetos: Anjo Bran-

co – projeto de teatro comunitário promovido pelo Tea-

tro Noroeste/Centro Dramático de Viana do Castelo (set 

2015 - jun 2016); O Lugre – projeto de teatro comunitário 

promovido pelo Museu Marítimo de Ílhavo – a partir do 

texto de Bernardo Santareno (fev 2016 - out 2016); Abí-

lio, Guardador de Abelhas – espetáculo original criado 

a partir de entrevistas com apicultores da região de 

Viseu – parceria com Teatro Viriato, Câmara Municipal 

de Viseu e Associação de Apicultores da Beira Alta (jan 

2016 – dez 2016); E Tu Camões, Não Dizes Nada? – espe-

táculo original criado para contexto de sala de aula em 

conjunto com Fernando Fiestas.

Nasceu em Paris em 1968. Vive em Cabo Verde desde 

1991, na cidade do Mindelo. Doutor em Artes, Comuni-

cação e Cultura, pela Universidade do Algarve, com a 

classificação de Muito Bom, Distinção e Louvor. 

Mestre em Artes Cénicas, especialidade Encenação, 

com a classificação de Muito Bom Licenciado em Ges-

tão do Património e Organizações Culturais, com a 

classificação de Muito Bom. Inicia as suas atividades 

cénicas em 1984 com o encenador João Paulo Seara 

Cardoso. Em 1987, dá as suas primeiras aulas de Ini-

ciação Teatral no Liceu Camões, a convite da Associa-

ção de Estudantes. Em 1990, encena o seu primeiro es-

petáculo Quem me Dera Ser Onda do escritor angolano 

Mário Rui, na Escola Sec. D. Maria II, em Lisboa. Inicia, 

em 1993, no Mindelo, o I Curso de Iniciação Teatral a 

GRAEME PULLEYN

JOÃO BRANCO

BIOGRAFIAS



dim · 19

Nasceu em Portugal, em 1974. É licenciado em Anima-

ção Sociocultural pelo Instituto Politécnico da Guarda, 

desde 2008. Tem muita experiência em trabalhar com 

jovens. De 2006 à 2011, ministrou um atelier de expres-

são dramática no Aquilo Teatro na cidade da Guarda, 

com a participação de mais de uma centena de jovens. 

Montou e apresentou mais de uma dezena de obras e 

produções teatrais. Faz a conceção e construção de 

cenários, figurino, adereços e objetos teatrais. Par-

ticipou em atividades culturais no Distrito da Guarda, 

destacando-se A morte do Galo. Atualmente, reside em 

Barcelona, onde desenvolve a sua atividade profissio-

nal. Trabalhou como ator, encenador e cenógrafo em 

diferentes estruturas, como no Teatro Charraz (Sabu-

gal - 2009): Aquilo Teatro (Guarda – 2008 a 2009); Tea-

tro das Beiras (Covilhã – 2007 a 2008); La Associacion 

Civitas (Ciudad Rodrigo – 2006); Grupo de Teatro Dioni-

sios (2001 a 2003); Grupo Teatro Centro Cultural Portu-

guês (Cabo Verde, Mindelo – 1993 a 2002); Teatro Meri-

dional (Mindelo – 1999). Participou nos filmes Corrida 

para Igualdade (2010), de António Gomes; O Vendedor de 

Sonhos (2011), de António Gomes; Noite de Despespero 

(2002), de Carlos Freitas; Nha Fala (2001), de Flora Go-

mes; Fintar o Destino (1997), de Fernando Vendrell; O 

Testamento do Sr. Napumoceno, de Silva Araújo (1997), 

de Francisco Manso. Integrou também no elenco de 

PAULO MIRANDA

convite do Centro Cultural Português (CCP), que já com 

catorze edições. Por eles passaram já centenas de pes-

soas. Funda, em 1993, o Grupo de Teatro do CCP do Min-

delo (GTCCPM), onde é encenador e diretor artístico. 

Neste grupo de teatro já encenou e produziu 50 espe-

táculos teatrais, com textos de autores cabo-verdianos, 

como Arménio Vieira, Germano Almeida, Caplan Neves 

e Mário Lúcio Sousa, ou da dramaturgia universal como 

Camus, Oscar Wilde, Garcia Lorca, Willian Shakespea-

re, Victor Hugo, Moliére, Beckett, Muller, Alfonso Cas-

telao, entre outros. Comemorou, em 2014, a sua 50ª 

encenação, com Tempêstad, adaptação crioula da peça 

origina de Shakespeare. É convidado, em 1994, a as-

sumir o cargo de Responsável por todas as Atividades 

Artísticas do Instituto Camões – Centro Cultural Por-

tuguês / Pólo do Mindelo. Em 2014, assume a direção 

do mesmo centro cultural. Funda, em 1995, o Festival 

Internacional de Teatro do Mindelo - Mindelact, do qual é 

diretor artístico até hoje. Um festival considerado hoje 

o mais importante evento de teatro africano. Foi, en-

tre 1996 e 2013, Presidente da Direção da Associação 

Mindelact. Deu a cara por um dos projetos mais inova-

dores de educação artística informal de Cabo Verde: a 

ALAIM Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, 

abre as suas portas em janeiro de 2015. A sua interven-

ção militante foi decisiva para que uma infraestrutura 

desta envergadura nascesse num tão curto espaço de 

tempo. Hoje a ALAIM alberga mais de uma centena de 

alunos de teatro, dança, percussão, canto, entre outras 

áreas artísticas, criando uma nova centralidade cul-

tural na cidade do Mindelo. É o Diretor Pedagógico da 

ALAIM.  É autor da mais importante obra editada sobre 

o teatro cabo-verdiano, Nação Teatro – História do Teatro 

em Cabo Verde, editado em 2004, pela Biblioteca Na-

cional de Cabo Verde. Uma obra que foi premiada pela 

Associação Cabo-verdiana de Escritores e considera-

da um marco na literatura de investigação em Cabo 

Verde. Faz parte, desde 2013, da Academia de Letras 

de Cabo Verde. Editou, pela Rosa de Porcelana, o livro 

Crónicas Desaforadas, em 2015. Autor da componente 

cabo-verdiana, do livro O teatro dos Sete Povos Lusófo-

nos, editado pelo Centro Cultural de S. Paulo (Brasil). 

Coordena, em 2003, a edição do livro 10 Anos de Teatro, 

referente ao historial do Grupo de Teatro do Centro Cul-

tural Português do Mindelo. Funda em 1997, a revista 

de Teatro Mindelact - Teatro em Revista, da qual é prin-

cipal responsável editorial. Escreveu crónicas para os 

jornais A Nação, Horizonte, O Cidadão, e tem textos seus 

publicados no jornal A Semana e Expresso, de Portugal. 

Publica o texto sobre teatro em Cabo Verde no número 

especial da revista Kultura, comemorativa dos 25 anos 

da Independência de Cabo Verde. Recebe, o Prémio de 

Mérito Teatral, em 2010 e o Prémio de Teatro de Mérito 

Lusófono, atribuído pela Fundação Luso Brasileira para 

o Desenvolvimento da Língua Portuguesa, no Recife, 

em 1996. Recebe em 1999, o Prémio Micadinaia de Cul-

tura, atribuído pela Academia de Estudos Comparados 

de S. Vicente. É condecorado em 2010, pela Presidên-

cia da República de Cabo Verde, com a Primeira Classe 

da Medalha do Vulcão, pelo contributo que vem dando à 

Cultura Cabo-verdiana, em geral, e à Arte Cénica, em 

particular, da qual é por muitos considerado o maior 

expoente das ilhas de Cabo Verde. Pertence, desde de-

zembro de 2014, à Academia Cabo-verdiana de Letras.
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várias peças de teatro, tais como: Psicosis 4.48 (Teatre 

Pels Descosists, Espanha - 2017); Doze Homes Sense 

Pietat (Teatre Pels Descosists, Espanha - 2016); Las Lá-

grimas de Lafcàdio (Ins. Camôes, C.V. - 2014); Uns altres 

Pastorets (Puça espetacles, Espanha - 2014); Happening 

G (Performance de Sapateado e Dança Moderna, Bruno 

Brazete - 2009); O Conto do Confesso de Leocadia Raiana 

(Teatro Charazz - 2009); As Orelhas do Compadre (Aqui-

lo Teatro - 2009); entre outras. Em Cabo Verde, traba-

lhou na conceção e execução cenografia das seguintes 

peças: O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo 

(1997); A Casa de Nha Bernarda, de Garcia Lorca (1997); 

Romeu e Julieta, de William Shakespeare (1999).
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Partindo de Despertar da Primavera, uma tragédia de 

juventude, escrito por Frank Wedekind, em 1891, o Tea-

tro Praga transpõe para o palco, numa versão contem-

porânea, a história de um grupo de adolescentes em 

conflito com uma sociedade conservadora e moralis-

ta, a história dos que não são incluídos no sistema. 

Na peça está assente o expressionismo lírico de uma 

adolescência disforme, com uma linguagem própria 

que anda longe de bipartições entre cínicos e since-

ros, poéticos e racionais, parecendo pairar sobre o 

que está construído como se não lhes pertencesse.

Questões como a puberdade longe da Natureza, a su-

jeição de um corpo a outro, a construção de identida-

des serão abordadas numa perspetiva que resiste a 

todas as normalidades tradicionais e onde o deses-

pero é a vida e o suicídio uma vitória.

TEATRO

05 MAI

DESPERTAR DA PRIMAVERA
de FRANK WEDEKIND | TEATRO PRAGA

sex 21h30 | 120 min. c/ intervalo | m/ 16 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág 84) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto Frank Wedekind 

Tradução José Maria Vieira Mendes

Com André e. Teodósio, Cláudia Jardim, 

Cláudio Fernandes, Diogo Bento, 

Gonçal c. Ferreira, João Abreu, Mafalda 

Banquart, Óscar Silva, Patrícia da Silva, 

Pedro Zegre Penim, Rafaela Jacinto, 

Sara Leite e Xana Novais

Produção Bruno Reis

Produção executiva Bernardo de Lacerda

Coprodução Teatro Praga, Centro Cultural 

de Belém, Teatro Nacional São João

e Teatro Viriato

Residência artística 

e antestreia 23 Milhas - Casa Cultura Ílhavo
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No lugar onde antes havia umas letras gigantes invertidas que escreviam a palavra OLD, há agora umas letras não menos 

descomunais e igualmente invertidas que soletram NEW. Despertar da primavera, espetáculo do Teatro Praga a partir do 

texto de Frank Wedekind, funciona como “lado B da Terceira Idade”, dinamita com uma explosão cor-de-rosa uma ideia de 

juventude, tal como antes o fazia tomando a antiguidade e a velhice como pretexto. Esse NEW não é um simples pormenor 

cénico empurrado para o fundo do palco, nem uma simples piscadela de olho ao seu público, mas o anúncio de que naquele 

espaço estão a dialogar com o passado e a continuar a problematização daquilo que lhes interessa (com ou sem Wedekind).

Num encadeamento antecedido por Terceira Idade, Tropa Fandanga e Zululuzu, Despertar da primavera reclama-se parte 

dessa família de espetáculos em que o Teatro Praga lidava com questões de identidade de género, da sexualidade como 

fator identitário. “Esses espetáculos ainda estão na nossa cabeça”, justifica José Maria Vieira Mendes, “ainda precisamos 

de resolver algumas coisas e ainda estamos a pensar muito sobre identidade. Mas a certa altura o que começa a interessar-

-nos é que espetáculo queremos fazer, sabendo que temos esta contingência.” A contingência é o texto de Wedekind, aceite 

como elemento de partida. Mas que o é da mesma maneira que antes o foram Purcell, Shakespeare ou o teatro de revista.

Esse ponto de partida, que traz do final do século XIX “temas aparentemente operativos na sociedade”, diz André Teodósio, 

como a sexualidade, a identidade, a violação, o aborto, a morte ou o suicídio, é nivelado com a tradução, a escolha de atores, 

os figurinos e todos os restantes elementos que lhes permitiram perceber, acrescenta Pedro Zegre Penim, “onde é que o 

texto podia ser libertador e não uma condicionante ou um fardo que temos de aguentar do princípio ao fim”. 

Gonçalo Frota in Jornal Público

Expoente do expressionismo lírico, a peça Despertar da primavera – Uma Tragédia de Juventude, escrita em 1891 por Frank 

Wedekind, põe em cena um grupo de adolescentes em conflito com uma sociedade conservadora e moralista. Hoje, a re-

pressão da sexualidade descrita pelo autor é datada, mas, para o Teatro Praga, o texto oferecia outras possibilidades: 

nomeadamente, uma abordagem à repressão sofrida pelas identidades alternativas, encaixadas no termo queer, numa 

apropriação de ideias que estão para lá da questão de género e implicam a rejeição de um enquadramento dual do mundo. 

É isso que fazem em Despertar da primavera, que teve antestreia em Ílhavo e estreia, duas semanas depois, no Centro Cul-

tural de Belém, em Lisboa, de onde partiu o convite para a encenação.

A fuga aos estereótipos percorre todo o espetáculo. “Sempre que conseguíamos identificar uma coisa com um tempo, um 

género ou uma ideia, procurávamos tirar-lhe o tapete”, conta o encenador José Maria Vieira Mendes, também responsável 

pela tradução. Um jogo constante com a imagética que segue a mesma lógica de Zululuzu, a anterior peça dos Praga. A brin-

cadeira estende-se à linguagem, criando-se “uma espécie de língua franca do espetáculo, um português estranho ao que se 

escreve, ouve e fala diariamente, contaminado por palavras de outras origens e uma sintaxe distinta”, descreve. Uma forma 

de estabelecer um paralelismo com o texto de Wedekind, dono de um estilo disruptivo, estranho ao seu tempo. Em palco, 

a luta de gerações foi transformada numa colaboração intergeracional, com os atores dos Praga (André Teodósio, Cláudia 

Jardim, Diogo Bento, Patrícia da Silva, Pedro Zegre Penim) a contracenarem com atores mais jovens. A reger a cenografia 

está a cor rosa da bandeira dos movimentos transgénero. “Temos um pink show”, comenta Vieira Mendes. Ao fundo do palco, 

a palavra New, a anunciar um mundo de novas possibilidades.

Joana Loureiro, in revista Visão

IMPRENSA SOBRE
DESPERTAR DA PRIMAVERA, UMA TRAGÉDIA DE JUVENTUDE
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O Teatro Praga identifica-se como um grupo ou fede-

ração de artistas, com brasão e história. Como cada 

espetáculo, ou dia, é outra coisa, costuma responder à 

pergunta sobre quem é com uma reformulação da per-

gunta. Ainda assim, o Teatro Praga joga com a ordem 

estabelecida e olha para as variações imprevisíveis a 

que se sujeita como um modo de alargar o conceito de 

previsibilidade. O Teatro Praga nasceu em 1995 e está 

sediado na Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, um espaço 

cultural onde é responsável pela direção artística. Co-

labora regularmente com alguns dos mais prestigiados 

teatros e instituições em Portugal e tem-se apresen-

tado em festivais e salas de diversos países europeus 

(Itália, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Bél-

gica, Hungria, Eslovénia, Estónia, Dinamarca e Poló-

nia), em Israel, no Brasil e na China. Apresentou mais 

recentemente Terceira Idade (2013), Tropa-Fandanga 

(2014) e Zululuzu (2016).

TEATRO PRAGA

BIOGRAFIA
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Dentro do Teatro Viriato (lugar mágico e cheio de Re-

cantos), há Coisas que os olhos Comuns não vêem, mas 

que estão lá, vivem lá, andam por lá. Que histórias e 

Coisas (e, muito importante, Pessoas), se escondem lá 

dentro das paredes, atrás das portas e fora da hora dos 

espectáculos? Quisemos saber e, então, fomos à pro-

cura, porque não há outra forma de Saber Coisas. Esta 

é uma visita de dentro do Teatro Viriato para fora dele, 

com Pessoas, Coisas, Histórias e Lugares dentro.

Também tem um bocadinho de Museu – de coisas im-

portantes e vivas. Uma visita conduzida por quem viveu 

algumas dessas coisas e imaginou outras.

Joana Craveiro

(a autora do texto escreve de acordo com a antiga ortografia)

VISITA/TEATRO

08 a 20 MAI

DE DENTRO PARA FORA 

E DE PERNAS PARA O AR (E PARA O CHÃO)
uma criação TEATRO DO VESTIDO

45 min. aprox.

08 a 11 MAI | seg a qui 10h30 e 15h00 

17 e 18 MAI | qua e qui 10h30 e 15h00 // 19 MAI | sex 10h30 e 14h00

público-alvo grupos escolares (dos 5 aos 9 anos) | preço 1,503

20 MAI | sáb 10h30 e 15h00

público-alvo Famílias (c/ crianças dos 5 aos 9 anos) | preço 1,503
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Texto e direção Joana Craveiro

Interpretação Sónia Barbosa

Colaboração criativa Rosinda Costa e Tânia Guerreiro

Produção Cláudia Teixeira

O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pelo

Governo de Portugal / Ministério da Cultura / 

Direcção-Geral das Artes
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O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 

2001, que realizou até ao momento 36 criações, bem 

como diversas outras iniciativas de partilha dos seus 

métodos de trabalho, leituras encenadas, e desenvolveu 

um programa pedagógico regular entre 2006 e 2010. O 

trabalho da companhia pauta-se pela pesquisa e expe-

rimentação, bem como pelo desenvolvimento de uma 

dramaturgia original, com base em diversos pontos de 

partida. Caracteriza-se ainda por uma forte relação com 

espaços de apresentação variados, tanto em contextos 

urbanos quanto rurais, bem como com o desenvolvi-

mento de iniciativas que visam a criação de uma comu-

nidade de espectadores atentos e implicados na reflexão 

acerca da realidade. A companhia trabalha em colabo-

ração, com direção artística de Joana Craveiro. Em 2012, 

o Teatro do Vestido recebeu uma menção honrosa atri-

buída pela APCT – Associação Portuguesa de Críticos de 

Teatro por uma atividade aberta a todas as formas de arte, 

atenta a todos os cidadãos e curiosa de tudo o que se passa 

no mundo em que as pessoas vivem. Um Museu Vivo de 

Memórias Pequenas e Esquecidas, foi nomeado para Me-

lhor Espetáculo de Teatro pela Sociedade Portuguesa de 

Autores e considerado um dos melhores 10 espetáculos 

do ano pelos jornais Público e Expresso.

Joana Craveiro é diretora artística do coletivo Teatro 

do Vestido, que fundou em 2001, e no qual dirigiu mais 

de 20 projetos até ao momento, tendo escrito a maioria 

deles e participado igualmente como atriz e cocriadora. 

Tem o curso de formação de atores da Escola Superior 

de Teatro e Cinema (1997), é licenciada em Antropologia 

pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH (2003), e tem o 

Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of 

Music and Drama (2004). É doutorada pela Roehampton 

University, em Londres, com uma investigação perfor-

mática sobre a transmissão da memória política da di-

tadura portuguesa, da revolução do 25 de Abril de 1974 e 

do processo revolucionário que se lhe seguiu. A relação 

entre os acontecimentos históricos e as suas represen-

tações no presente, bem como a recolha de memórias e 

histórias de vidas, e as cartografias poéticas e afetivas 

das cidades são algumas das questões a partir das quais 

Joana Craveiro e o Teatro do Vestido têm trabalhado ao 

longo dos últimos 15 anos e, mais recentemente, no seu 

projeto Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esqueci-

das – estreado em Lisboa em novembro de 2014, foi con-

siderado pelo Expresso e pelo Público como um dos 10 

melhores espetáculo de 2014, tendo sido igualmente no-

meado para Melhor Espetáculo de Teatro pela Socieda-

de Portuguesa de Autores, e tendo recebido o Prémio do 

Público do Festival de Teatro de Almada em 2015. Partes 

deste espetáculo foram apresentadas também em Nova 

Iorque, Bristol, Londres, Skopje, Montreal e Barcelona.

TEATRO DO VESTIDO

JOANA CRAVEIRO

BIOGRAFIAS
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Atriz, encenadora e formadora, licenciada em Estudos 

Teatrais/Interpretação na ESMAE do Porto, em 1999. 

Grau de Especialista em Artes do Espetáculo (pelo CTC 

da ESEV, em 2014). Doutoranda em Estudos de Teatro 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-

senvolve neste momento o Projeto Karamázov, pesquisa 

e criação teatral, a partir de Dostoiévski, que envolve 

Doutoramento na FLUL, orientação de encontros pe-

dagógicos e criação artística. Como atriz trabalhou em 

Portugal e em Itália (onde viveu entre 2002 e 2009) sob 

direção de P. Voltz, N. Cardoso, A. Sadowsky, Saguenail, 

G. Pulleyn, J. Craveiro, M. Pazos, F. Cerlino, F. Saponaro, 

E. Guaiana, C. Pezzoli,

M. Victorino, R. de Carvalho, N. Nunes, etc. Trabalhou 

no Teatro India (Roma - Itália), Mercadante (Nápoles - 

Itália), Fabbricone (Prato - Itália), TeCa (Porto), Teatro Vi-

riato (Viseu), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro da Cor-

nucópia (Lisboa), etc. É responsável pelas encenações 

de Crime e Salvação, a partir de Marguerite Yourcenar, 

(Naco – 2009), Pinóquio, a partir de Carlo Collodi, (CPR/

Teatro Viriato – 2010), Eira, a partir de Ana Castro Osório 

e Vergílio Ferreira (Naco – 2011/Apoio DgArtes), Árvore-

Ser, a partir de Ítalo Calvino (Teatro Viriato – 2012), Den-

tro, a partir de Anton Tchekhov (Jardins Efémeros 2014). 

Encena ainda Babel, de Letizia Russo (Propositário Azul/

Apoio DgArtes – 2013, apresentado em Portugal e Itá-

lia). É artista associada do Teatro Viriato desde 2010. Em 

2017, estreou a peça Ivan ou a Dúvida, com base na obra 

Os Irmãos Karamázov, no palco do Teatro Viriato. Tem 

colaborado como atriz e cocriadora no Teatro Mais Pe-

queno do Mundo desde 2011. Orienta laboratórios e aulas 

de teatro desde 2000 (Universidade de Génova - Itália, 

Lugar Presente, Teatro Viriato, APPDA, Naco, Fundação 

Lapa do Lobo, etc.). É formadora de Teatro no Progra-

ma de Educação Estética e Artística da Direção Geral de 

Educação. É docente no curso de Animação Cultural - 

ESEV.

SÓNIA BARBOSA
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A relação de Portugal com o mar é de incontornável 

importância: tem vindo a definir social, cultural e es-

trategicamente o país, marcando a sua história ao 

longo dos séculos. É sob o signo da água que o coleti-

vo Drumming apresenta, em Viseu, Mares, do compo-

sitor António Chagas Rosa. Um trabalho que pode ser 

encarado como uma fantasia de um português nasci-

do à beira mar, mas que demonstra bem a variedade 

de recursos e maturidade criativa do compositor e a 

maturidade interpretativa e constante capacidade de 

renovação do Grupo de Percussão. 

Neste concerto, para além das obras compostas por 

António Chagas Rosa, o grupo aborda ainda temas de 

outros compositores como Viet Cuong, José Manuel 

Lopez Lopez, Isabel Soveral e Fernando Villanueva. 

Para palco, trazem o som ocultado e límpido da água 

que coabita nas nossas casas, a dança da mãe Yemayá 

criadora da vida, o haikus marítimo que nos inspira, 

o movimento do Dragão protetor dos oceanos e as 

diferentes texturas de um movimento perpétuo que 

convida ao imaginário de cada um.

MÚSICA

13 MAI

MARES
DRUMMING - GRUPO DE PERCUSSÃO

sáb 21h30 | 70 min. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes) / 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág 84) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Direção Miquel Bernat

Percussão Miquel Bernat, Rui Rodrigues, 

João Tiago Dias, Pedro Oliveira, 

Saulo Giovannini e João Miguel simões

Desenho de som Süse Ribeiro

Desenho de luz Emanuel Pereira

Produção Drumming Grupo de Percussão
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A colaboração do Drumming Grupo de Percussão com compositores contemporâneos é corroborada não só pelas diversas 

encomendas e estreias que o grupo tem realizado ao longo dos seus 17 anos de atividade, mas também por um interessante 

portefólio discográfico no qual se destacam três discos monográficos. O primeiro, Pocket Paradise (2009), foi dedicado à mú-

sica do compositor espanhol Jesús Rueda. Seguiu-se em 2013 Step by step, com música de António Pinho Vargas. Em 2016 

foi lançado Mares, com música de António Chagas Rosa, um disco que contraria as dificuldades de edição musical inerentes 

ao deficiente apoio financeiro que a música erudita tem sofrido em Portugal nos últimos anos (apesar disso já está no prelo 

um novo disco do Drumming, dedicado à obra do madrileno José Manuel López López, que será brevemente disponibilizado 

pela editora catalã Neu Records)!

Mares é um disco que expõe a variedade de recursos criativos e expressivos de António Chagas Rosa e que simultaneamente 

demonstra a maturidade interpretativa e a constante capacidade de renovação que o Drumming Grupo de Percussão man-

tém desde a sua formação em 1999.

in jornal Público

SOBRE MARES

Emergiu em 1999 do primeiro curso superior de percus-

são aberto em Portugal, cinco anos antes, pela Escola 

Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, com 

o apoio do Instituto Politécnico e da Escola Profissional 

de Música de Espinho. Sob direção de Miquel Bernat, 

percussionista e pedagogo de prestígio internacional, o 

agrupamento, formado por alunos e professores, osten-

tando no seu currículo dezenas de atuações em todas as 

principais salas do país; Fundação Gulbenkian, TNSJ do 

Porto, Culturgest, Centro Cultural de Belém, Fundação 

Serralves, Casa da Música, etc. e, também no estrangei-

ro: Espanha, Bélgica, França, Brasil, Alemanha, Africa 

do Sul. Foi grupo residente da programação musical da 

Porto 2001, Capital Europeia da Cultura com oito atuações 

apresentando os mais distintos programas, e vem co-

laborando em parceria com o Teatro Nacional de São 

João na exploração das Músicas Cénicas desde 1999. 

Drumming-GP resulta também da evolução da percus-

são erudita em Portugal e na própria cultura ocidental, 

contribuindo, através da divulgação das grandes obras 

contemporâneas, para um ganho progressivo de público 

para esta especialidade, no seio da qual percorre as vias 

da inovação sonora e da poética do espetáculo enquanto 

momento cénico único e total. Com a estabilização em 

termos profissionais e autónomos, o projeto Drumming 

passou a desempenhar um papel central na divulgação 

do mais significativo repertório existente para percus-

são, entrando numa fase de desenvolvimento do seu 

próprio repertório com compositores internacionais e 

portugueses. Nos últimos anos, tem-se consolidado a 

singularidade do papel de Drumming na cena musical 

portuguesa, mediante apresentações que vão da per-

cussão erudita, ou do Rock Jazz World Music, à música 

de cena para teatro, ópera e bailado, passando pela 

DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO 

BIOGRAFIA



dim · 29

programação contemporânea temática. O grupo tem, 

igualmente, apresentado programas concebidos para 

fins itinerantes e didático-pedagógicos de trabalho com 

não profissionais. No campo da pesquisa, a organiza-

ção de seminários e conferências e a elaboração de um 

programa pedagógico próprio, integram uma atividade 

orientada numa perspetiva eclética que integra também 

o trabalho de atelier experimental, por onde passam 

trabalhos coreográficos, de ligação à música eletróni-

ca e fusão com outros géneros musicais e artísticos. O 

Drumming é uma estrutura apoiada pela DGartes e em 

residência no Teatro Campo Alegre, no Porto, no âmbito 

do programa Teatro em Campo Aberto.
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Falar de Os Lusíadas é muitas vezes relembrar que a 

obra não desperta as melhores memórias em cada 

um de nós. Talvez por a escrita de Luís Vaz de Ca-

mões ser difícil de ler, o que muitas vezes afasta as 

pessoas. Contudo, António Fonseca defende que a 

ilustre obra contém um ritmo e uma musicalidade 

cativante que só se manifesta quando se ousa dizê-la 

em voz alta.

Desde há cerca de nove anos que o ator tem traba-

lhado esta temática. O resultado é uma gravação in-

tegral da obra na qual junta a sua voz à de 44 vozes 

de Goa, Timor, Moçambique, Angola, Brasil e outras 

comunidades falantes de Português.

Ao partilhar o seu audiolivro, António Fonseca acre-

dita que o público passará a ter outra visão da obra e 

do seu conteúdo.

APRESENTAÇÃO DE AUDIOLIVRO

18 MAI

OS LUSÍADAS COMO NUNCA OS OUVIU
de LUÍS VAZ DE CAMÕES | ditos por ANTÓNIO FONSECA

qui 19h00 | 60 min. 

Todos os públicos

Entrada gratuita

©
 D
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Produção executiva Rosa Cardoso

Gravação estúdios Antena1

Sonorização Luís Franjoso

Edição Caleidoscópio



dim · 31

A história da primeira viagem de Lisboa à Índia, fei-

ta, há mais de quinhentos anos, por cerca de duas 

centenas de portugueses, comandados por Vasco da 

Gama; uma história verídica reinventada por Camões 

que aproveita para reavivar alguns momentos mais 

significativos e dramáticos da História de Portugal; 

uma aventura empolgante capaz de nos fazer rir e 

comover pelas suas ressonâncias na nossa história 

individual e coletiva. 

António Fonseca, ator e criador do audiolivro Os Lu-

síadas como nunca os ouviu, recupera nesta interpre-

tação a primeira parte da viagem, a ida para a Índia, 

contada com a música dos versos de Camões.

TEATRO

19 MAI

OS LUSÍADAS DE LISBOA À ÍNDIA | IDA
de LUÍS VAZ DE CAMÕES | conceção e interpretação ANTÓNIO FONSECA

sex 10h30 e 15h00 | 80 min.

público-alvo 9º ano e Ensino Secundário

preço único 1,503
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Estudou filosofia e teatro. Ator desde 1977. Trabalhos 

mais recentes em teatro: Força Humana a partir d’Os Lu-

síadas, de Luís de Camões, direção de António Fonseca e 

José Neves; Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, en-

cenação de Rogério de Carvalho; O Contrabaixo, de Pa-

trick Suskind, encenação de António Mercado; Ricardo 

III, de William Shakespeare, encenação de Tónan Quito; 

Vermelho, de John Logan encenação de João Lourenço 

(nomeação para os Globos de Ouro e Prémios SPA – me-

lhor ator).

Trabalha regularmente em televisão: Os Boys, Rainha 

das Flores, Mar Salgado, Cidade Despida, Depois do Adeus, 

Odisseia. No cinema, foi nomeado para os Prémios So-

phia, na categoria de melhor ator secundário, por Florbe-

la, de Vicente Alves do Ó. Possui o título de Especialis-

ta em Interpretação e é professor no Curso de Teatro e 

Educação da ESEC.

ANTÓNIO FONSECA 

BIOGRAFIA
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Henrique Amoedo, diretor artístico do grupo Dançan-

do com a Diferença, propõe um workshop de introdu-

ção à Dança Inclusiva. 

Assente nos conceitos e pressupostos da área da Dan-

ça, da Educação Especial, da Reabilitação e da Edu-

cação Física, esta oficina permitirá aos participantes 

experimentar exer- cícios relacionados com os prin-

cípios de Rudolf Laban, o contacto/improvisação e as-

petos da dança inclusiva desenvolvidos pelo Henrique 

Amoedo ao longo da sua trajetória profissional. 

Noções básicas de consciência corporal, domínio do 

movimento e composição são elementos indispensá-

veis ao desenvolvimento de boas e melhores práticas 

em dança e estarão presentes neste workshop.

WORKSHOP

24 MAI

DANÇA INCLUSIVA
orientação HENRIQUE AMOEDO

qua 19h00 às 21h00

público-alvo Pessoas sem experiência em dança ou em dança criativa

lotação 16 participantes

preço único 53 // descontos não aplicáveis

©
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É professor, formador, coreógrafo e o fundador e di-

retor do Grupo Dançando com a Diferença (2001), com 

sede na Ilha da Madeira. Licenciado em Educação Fí-

sica pelas Faculdades Integradas de Guarulhos – SP, 

com especialização em Conscientização Corporal pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Mes-

trado em Performance Artística – Dança na Faculdade 

de Motricidade Humana (FMH) de Lisboa. Atualmente, 

é doutorando em Motricidade Humana, na especiali-

dade de Dança, na mesma universidade. Criou o ter-

mo Dança Inclusiva, que se refere à possibilidade de 

mudança da imagem social e inclusão de pessoas com 

deficiência na sociedade, através da arte de dançar e 

tem realizado diferentes iniciativas no âmbito educativo 

e artístico, em Portugal e no estrangeiro, para a difu-

são e implementação do referido conceito. Deu início 

ao trabalho da Roda Viva Cia de Dança (1995), da qual 

foi fundador e diretor (no Brasil), até 1998.

Reunir um elenco de pessoas com e sem deficiência e 

fazer da dança uma ferramenta contra a diferença foi a 

proposta de Henrique Amoedo, quando em 2001 aterrou 

no Funchal. Aos primeiros passos o projeto demons-

trou que tinha pernas para andar e, consequentemen-

te, nasceu o grupo Dançando com a Diferença. 

Se a dança exige disciplina, preparação física, empe-

nho, cada bailarino, de diferentes faixas etárias, con-

segue dar-lhe o seu toque pessoal, fruto de limita-

ções, como a cegueira, trissomia 21 ou doenças raras 

e degenerativas. E não precisa de ser um entendido na 

matéria, apenas deixar-se levar pela música, pela lin-

guagem corporal, pela poesia cénica. As performances 

despertam emoções e lágrimas, sem deixar espaço 

para a indiferença.

A direção artística de Henrique Amoedo conduziu o 

grupo aos palcos nacionais e internacionais, onde fo-

ram aclamados pelas suas capacidades estético-artís-

ticas, quer pelo público, quer pela crítica especializada. 

Ao seu repertório juntaram-se coreógrafos de renome, 

como Clara Andermatt, Henrique Rodovalho, Elisabete 

Monteiro, Rui Horta, Paulo Ribeiro, entre tantos outros. 

Se a arte é o foco principal, há um lado educativo e tera-

pêutico que nunca é descuidado no trabalho desenvol-

vido e que se estende às famílias, de forma a integrar 

todos os elementos numa sociedade que continua a le-

vantar barreiras físicas e tem dificuldade em aceitar a 

deficiência. No Dançando com a Diferença promove-se 

a igualdade de oportunidades, de crescimento enquan-

to pessoas e artistas. 

Texto de Sandra Nobre

HENRIQUE AMOEDO

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

BIOGRAFIAS
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Passa uma pessoa. Não. São várias pessoas. Uma 

aqui, outra mais além. E aquela? Não estava ali an-

tes. Ou estava? Estava fixa num ponto, não terá sido 

vista.

Composição para desenho de movimentos fixos não 

rígidos e trabalho dos contrastes rítmicos do corpo 

em deslocação é a proposta de Tânia Carvalho, con-

vidada a coreografar para o grupo Dançando com a 

Diferença, da Madeira. Em Doesdicon, os movimentos 

fixos são depois libertados, não para apagar esses 

mesmos movimentos, mas para os entender.

Contando com mais de 20 coreografias de diferen-

tes criadores, o grupo Dançando com a Diferença 

já apresentou o seu trabalho em mais de 20 países, 

com grande reconhecimento do público e da crítica 

especializada.

DANÇA

26 e 27 MAI

DOESDICON
uma criação de TÂNIA CARVALHO | com GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

direção artística HENRIQUE AMOEDO

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 8 anos

preço A: 103 (plateias e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág 84) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Coreografia e direção Tânia Carvalho

Música Diogo Alvim

Figurino Aleksandar Protic

Desenho de luz Tânia Carvalho

Elenco A definir (entre os intérpretes do 

Dançando com a Diferença)

ESTREIA
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Entre a coreografia e a música, entre a dança e o de-

senho, assim se move a procura, a criação e o trabalho 

de Tânia Carvalho, uma das mais densas e fascinantes 

artistas portuguesas da sua geração.

Nascida em Viana do Castelo, Portugal, em 1976, Tâ-

nia Carvalho iniciou os estudos de dança na sua cidade 

natal. Na década de noventa, prosseguiu estudos artís-

ticos na Escola Superior de Arte e Design das Caldas 

da Rainha, na Escola Superior de Dança de Lisboa e no 

Fórum Dança.

Na viragem do século, começou a apresentar as suas 

primeiras criações nos domínios da coreografia. Daqui 

aos dias de hoje segue-se uma carreira artística ritma-

da pela versatilidade e pelo mistério. Dos domínios da 

coreografia, Tânia Carvalho transporta-se frequentes 

vezes para a composição musical - é autora de várias 

bandas sonoras das suas próprias peças, como por 

exemplo a de Como Se Pudesse Ficar Ali Para Sempre 

(2005) e também a de Síncopa (2013) - como cantora, em 

Idioleto, de 2012, e como pianista em De Mim Não Posso 

Fugir, Paciência!.

Desta forma, Tânia Carvalho propõe-se como uma ar-

tista cuja vontade de expressão não se esgota numa só 

linguagem. E este querer dizer da autora contém em 

si um universo simbólico próprio: as suas criações 

vagueiam pelas sombras (Olhos Caídos, de 2010), pela 

vivificação da pintura (Xilografia, 2016), pelo expressio-

nismo e pela memória do cinema (O Gabinete do Doutor 

Caligari e O Sétimo Selo em 27 Ossos), pelos corpos que 

se transformam noutras coisas que não corpos e pela 

ideia de liquidificação de algo sólido (Explodir em Silên-

cio Nunca Chega A Ser Perturbador, de 2005 e Orquésti-

ca de 2006). Assim a artista constrói a sua cosmogonia 

misteriosa, um conjunto de códigos que transcendem 

a própria arte movente - seja no cuidado linguístico e 

semântico que inscreve na titulação dos seus trabalhos 

(que dizer de Icosahedron, Orquéstica ou de A Tecedura 

do Caos?), seja na passagem frequente por territórios 

mais distantes da coreografia, como o desenho (Tole-

do, série exposta no CAAA em Guimarães em 2013, mas 

também GLIMPSE – 5 Room Puzzle, um híbrido entre o 

desenho e a dança).

Esta densidade e versatilidade na obra de Tânia Car-

valho têm-na levado a uma plêiade de espaços e cola-

borações, do institucional ao alternativo, do formal ao 

informal.

Ao longo de quase duas décadas, Tânia Carvalho vai 

fazendo o seu caminho: criterioso e cada vez mais mul-

tidisciplinar; cultor de uma depurada lentidão, gerador 

de universos obscuros e, por tudo isso, fascinante.

Nota: Biografia editada a partir de texto de Eduardo 

Brito

TÂNIA CARVALHO 

BIOGRAFIAS
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Diogo Alvim estudou arquitetura e composição em Lis-

boa. Terminou recentemente o doutoramento em com-

posição/artes sonoras no Sonic Arts Research Center, 

Queen’s University Belfast, com bolsa da FCT. A sua 

investigação explora as relações entre música e arqui-

tetura.

O seu trabalho inclui música instrumental e eletrónica, 

bem como projetos de arte sonora, tendo sido apresen-

tado em vários países da Europa e no Brasil.

Tem desenvolvido colaborações com artistas plásticos 

e de som, coreógrafos e encenadores.

Aleksandar Protic nasceu em Belgrado, Sérvia. Em 

1998, licenciou-se na Academia das Belas Artes em 

Belgrado, no departamento de Fashion Design and 

Costumes. No mesmo ano, frequenta a Royal Academy 

of Fine Arts de Antuérpia, Bélgica, no Departamento de 

Fashion Design.

Ainda em Belgrado, os prémios Belgrade Fashion Statue 

concederam-lhe o galardão de Mais Promissor Desig-

ner de Moda. No mesmo ano, fechou a Belgrade Fashion 

Week com a coleção que criou enquanto aluno finalista.

Em 1999, mudou-se para Lisboa, Portugal, onde em 

2000 abriu a sua própria loja e deu início à marca Alek-

sandar Protic. Desde 2001, exibe regularmente as suas 

coleções na Moda Lisboa, no calendário da Semana de 

Moda de Lisboa.

Além do seu trabalho enquanto designer de moda, co-

labora como figurinista com diversos artistas de Dança 

e Teatro Contemporâneos.

Em 2010, foi selecionado pela Maison de la Création 

para representar Portugal no projeto Cité Euromédi-

terranéenne de la Mode que culminou em julho de 2013 

com a grande exposição na cidade de Marselha, Capital 

Europeia da Cultura.

Reunir um elenco de pessoas com e sem deficiência e 

fazer da dança uma ferramenta contra a diferença foi a 

proposta de Henrique Amoedo, quando em 2001 aterrou 

no Funchal. Aos primeiros passos o projeto demons-

trou que tinha pernas para andar e, consequentemen-

te, nasceu o grupo Dançando com a Diferença. 

Se a dança exige disciplina, preparação física, empe-

nho, cada bailarino, de diferentes faixas etárias, con-

segue dar-lhe o seu toque pessoal, fruto de limita-

ções, como a cegueira, trissomia 21 ou doenças raras 

e degenerativas. E não precisa de ser um entendido na 

matéria, apenas deixar-se levar pela música, pela lin-

guagem corporal, pela poesia cénica. As performances 

despertam emoções e lágrimas, sem deixar espaço 

para a indiferença.

A direção artística de Henrique Amoedo conduziu o 

grupo aos palcos nacionais e internacionais, onde fo-

ram aclamados pelas suas capacidades estético-artís-

ticas, quer pelo público, quer pela crítica especializada. 

Ao seu repertório juntaram-se coreógrafos de renome, 

como Clara Andermatt, Henrique Rodovalho, Elisabete 

Monteiro, Rui Horta, Paulo Ribeiro, entre tantos outros.

Se a arte é o foco principal, há um lado educativo e tera-

pêutico que nunca é descuidado no trabalho desenvol-

vido e que se estende às famílias, de forma a integrar 

DIOGO ALVIM

ALEKSANDAR PROTIC 

DANÇANDO COM A DIFERENÇA
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todos os elementos numa sociedade que continua a le-

vantar barreiras físicas e tem dificuldade em aceitar a 

deficiência. No Dançando com a Diferença promove-se 

a igualdade de oportunidades, de crescimento enquan-

to pessoas e artistas.

Texto de Sandra Nobre
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A BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas terá uma extensão 

a Viseu com a exposição da coreógrafa e bailarina Tânia 

Carvalho. Nesta bienal, a artista dá a conhecer uma faceta 

mais desconhecida do seu trabalho: o desenho como ca-

talisador das suas ideias cénicas. Com desenhos inéditos, 

a exposição funciona como uma extensão do seu trabalho 

coreográfico, como uma representação de lugares da ima-

ginação impossíveis de concretizar com os bailarinos. 

Em Toledo, as coreografias dos corpos, que ao primeiro 

olhar parecem levianas, são simultaneamente carnavales-

cas e macabras, como que retiradas de rituais, de bandas 

desenhadas ou de livros de terror. Com os seus desenhos 

Tânia Carvalho continua a questionar a condição humana, 

a solidão e o seu lugar no mundo.

A bienal, com a direção artística de John Romão, reúne 

artistas das artes visuais, artes cénicas, performance e 

música, e tem lugar em instituições culturais diferentes e 

espaço público. Muitos dos artistas experimentam novas 

incursões no seu corpo de trabalho.

EXPOSIÇÃO

27 MAI a 14 JUN

TOLEDO
de TÂNIA CARVALHO

exposição no âmbito da BoCA

seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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Entre a coreografia e a música, entre a dança e o de-

senho, assim se move a procura, a criação e o trabalho 

de Tânia Carvalho, uma das mais densas e fascinantes 

artistas portuguesas da sua geração.

Nascida em Viana do Castelo, Portugal, em 1976, Tâ-

nia Carvalho iniciou os estudos de dança na sua cidade 

natal. Na década de noventa, prosseguiu estudos artís-

ticos na Escola Superior de Arte e Design das Caldas 

da Rainha, na Escola Superior de Dança de Lisboa e no 

Fórum Dança.

Na viragem do século, começou a apresentar as suas 

primeiras criações nos domínios da coreografia. Daqui 

aos dias de hoje segue-se uma carreira artística ritma-

da pela versatilidade e pelo mistério. Dos domínios da 

coreografia, Tânia Carvalho transporta-se frequentes 

vezes para a composição musical - é autora de várias 

bandas sonoras das suas próprias peças, como por 

exemplo a de Como Se Pudesse Ficar Ali Para Sempre 

(2005) e também a de Síncopa (2013) - como cantora, em 

Idioleto, de 2012, e como pianista em De Mim Não Posso 

Fugir, Paciência!.

Desta forma, Tânia Carvalho propõe-se como uma ar-

tista cuja vontade de expressão não se esgota numa só 

linguagem. E este querer dizer da autora contém em 

si um universo simbólico próprio: as suas criações 

vagueiam pelas sombras (Olhos Caídos, de 2010), pela 

vivificação da pintura (Xilografia, 2016), pelo expressio-

nismo e pela memória do cinema (O Gabinete do Doutor 

Caligari e O Sétimo Selo em 27 Ossos), pelos corpos que 

se transformam noutras coisas que não corpos e pela 

ideia de liquidificação de algo sólido (Explodir em Silên-

cio Nunca Chega A Ser Perturbador, de 2005 e Orquésti-

ca de 2006). Assim a artista constrói a sua cosmogonia 

misteriosa, um conjunto de códigos que transcendem 

a própria arte movente - seja no cuidado linguístico e 

semântico que inscreve na titulação dos seus trabalhos 

(que dizer de Icosahedron, Orquéstica ou de A Tecedura 

do Caos?), seja na passagem frequente por territórios 

mais distantes da coreografia, como o desenho (Tole-

do, série exposta no CAAA em Guimarães em 2013, mas 

também GLIMPSE – 5 Room Puzzle, um híbrido entre o 

desenho e a dança).

Esta densidade e versatilidade na obra de Tânia Car-

valho têm-na levado a uma plêiade de espaços e cola-

borações, do institucional ao alternativo, do formal ao 

informal.

Ao longo de quase duas décadas, Tânia Carvalho vai 

fazendo o seu caminho: criterioso e cada vez mais mul-

tidisciplinar; cultor de uma depurada lentidão, gerador 

de universos obscuros e, por tudo isso, fascinante.

Nota: Biografia editada a partir de texto de Eduardo 

Brito

TÂNIA CARVALHO 

BIOGRAFIAS
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A BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas é uma nova bie-

nal que decorre em instituições culturais (museus, gale-

rias, teatros) e no espaço público das cidades de Lisboa e 

Porto, entre 17 de março e 30 de abril de 2017, com poste-

rior extensão a outras cidades do país. 

Tem como missão a promoção da criação contemporâ-

nea, promovendo o cruzamento entre as artes plásticas, 

performance art, artes cénicas e música, com especial 

atenção para as propostas de caráter transversal, me-

diante quatro eixos de atuação: produção, programação, 

difusão e educação artística. 

Com direção artística de John Romão, a bienal coproduz 

e apresenta mais de 40 artistas nacionais e estrangeiros, 

em 15 estreias mundiais e 10 nacionais. A BoCA convida os 

artistas a explorar algo que está em potência no seu tra-

balho, mas que nunca tinha sido isolado, e programa cria-

dores cujos trabalhos têm já uma abordagem transversal 

a vários territórios artísticos. Os 4 artistas residentes na 

primeira edição da BoCA - Salomé Lamas (PT), Musa Pa-

radisíaca (PT), François Chaignaud (FR) e Tania Bruguera 

(CU/EUA) - corporizam este conceito, apresentando um 

trabalho transversal entre áreas artísticas como as artes 

plásticas, o cinema, a dança, a música, a performance e 

o ativismo político. 

Iniciando um conceito colaborativo entre instituições cul-

turais nacionais e internacionais (museus, galerias, tea-

tros), a bienal BoCA integra igualmente ações no espa-

ço público e apresenta uma programação que propõe o 

diálogo entre instituições, campos artísticos e respetivos 

públicos. 

Durante as 6 semanas de bienal, as atividades artísticas 

têm expressão nas seguintes instituições: 

LISBOA 

- Lux/Frágil // PONTO DE ENCONTRO DA BIENAL 

- Fundação Calouste Gulbenkian 

- Museu Nacional de Arte Antiga 

- Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado 

- Museu Nacional dos Coches 

- MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia 

- Galerias Municipais EGEAC (Museu da Cidade, Complexo 

dos Coruchéus e Palácio Pombal) 

- Galeria ZDB 

- Centro Cultural de Belém 

- Centro Nacional de Cultura 

- Teatro Nacional D. Maria II 

- Teatro Nacional São Carlos 

- São Luiz Teatro Municipal 

- Teatro da Politécnica 

- Cinema São Jorge 

- Escola de Música do Conservatório Nacional 

- Faculdade de Belas Artes de Lisboa 

PORTO 

- Casa da Música 

- Teatro Municipal do Porto 

- Teatro Nacional São João / Mosteiro São Bento da Vitória 

- Palacete dos Viscondes de Balsemão 

- Passos Manuel 

- Maus Hábitos 

- Faculdade de Belas Artes do Porto 

- Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo 

No campo de educação artística, foram já iniciados pro-

jetos de formação e terão início novos ao longo do próxi-

mo ano. Em 2017, as atividades da BoCA expandem-se a 

outras cidades do país, nomeadamente Castelo Branco, 

Braga, Viseu, Montemor-o-Novo e Famalicão. 

BoCA
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Eu sei que parece estranho, mas naquela manhã, quan-

do saí de casa, um pássaro apareceu a voar e poisou na 

minha cabeça. Eu já estava atrasado para a escola e não 

tinha tempo para brincar com o pássaro, de modo que 

sacudi a cabeça para o espantar. O pássaro esvoaçou, al-

voraçado, mas, logo de seguida, voltou a aninhar-se no 

meu cabelo. 

Numa manhã comum, um pássaro aparece e pousa 

na cabeça de um menino. Já atrasado para a escola e 

sem tempo para brincar com ele, o menino acaba por 

sacudi-lo, de modo a espantá-lo. O pássaro esvoaça, 

para logo de seguida, voltar a aninhar-se no seu cabe-

lo. É com base nesta narrativa que surge Parece um 

Pássaro, a história de um menino que encontra um 

curioso chapéu.

Parece um Pássaro é o quinto livro do ciclo de leitu-

ras Livros com Pernas para Andar, desenvolvido pela 

Associação Cultural Plataforma85 em parceria com 

a Associação para a Promoção Cultural da Criança. 

Partindo da obra escrita por David Machado, Raimun-

do Cosme conta a história do menino que encontra um 

curioso chapéu, fundindo assim a leitura encenada e 

o teatro, recorrendo também aos elementos visuais 

criados pelo ilustrador Gonçalo Viana.

TEATRO

29 MAI a 03 JUN

PARECE UM PÁSSARO
de RAIMUNDO COSME

seg a sex 10h30 e 15h00 | 40 min. aprox.

público-alvo grupos escolares dos 3 aos 9 anos | preço 1,503

sáb 15h00 | 40 min. aprox.

público-alvo m/ 3 anos | preço único 43
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Criação e interpretação

Raimundo Cosme

Conceção plástica Gonçalo Viana

Desenho de luz Sara Garrinhas

Figurino Costura Armada

Sonoplastia Isabelle Coelho

Produção executiva e difusão

Francisca Rodrigues

Coprodução Teatro Maria Matos,

Centro Cultural Vila Flor e Plataforma85
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Licenciado em Teatro pela ESAD.CR no ano letivo 2008/09, 

estudando com Diogo Dória, João Garcia Miguel, José 

Eduardo Rocha, Joana Craveiro, Margarida Tavares, Tere-

sa Fradique, Stephan Jurgens, Luciano Amarelo. É, desde 

2009, colaborador das Companhias de Teatro Cão Soltei-

ro e Teatro do Vestido, trabalhando regularmente como 

ator e cocriador. Em teatro, trabalhou ainda com Rui 

Mendes, Carlota Lagido, André e. Teodósio, Vasco Araú-

jo, André Godinho, José Eduardo Rocha, Marco Martins e 

José Carlos Plaza. Fundou, em 2011, a Associação Cultu-

ral Plataforma85, onde trabalha desde então. Em cinema, 

trabalhou com Manuel Pureza, Luciano Sazo e Joaquim 

Leitão. Em televisão participou em Liberdade 21 (RTP1) e 

Lua Vermelha (SIC), produzidas por SP Televisão e Água de 

Mar, produzida pela Coral Europa (RTP1). 

Nasceu em Lisboa em 1978. É autor do romance O Fabu-

loso Teatro do Gigante e do livro de contos Histórias Pos-

síveis. Em 2005, o seu conto infantil A Noite dos Animais 

Inventados recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca, da 

Fundação Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, e 

desde então publicou mais três contos para crianças, Os 

Quatro Comandantes da Cama Voadora, Um Homem Verde 

num Buraco muito Fundo e O Tubarão na Banheira, distin-

guido com o Prémio Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro 

Infantojuvenil. Tem livros publicados em Itália e Marrocos 

e contos presentes em antologias e revistas literárias em 

Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Islândia e Mar-

rocos. Traduziu os livros O Herói das Mulheres, de Adolfo 

Bioy Casares, e Obrigada pelo Lume, de Mario Benedetti. 

Iniciou a sua carreira de ilustrador em 1983. Tinha oito 

anos de idade. Acabara de ilustrar o seu primeiro livro, 

O Super Papagaio. Depressa chegou à conclusão de que 

quando fosse grande queria ser, como lhe chamou na 

altura, um desenhista. Entretanto aconteceu um curso 

de arquitetura e em 2002 iniciou, enfim, a carreira com 

que sempre sonhara. As suas ilustrações são presença 

assídua nas principais publicações portuguesas. Fora do 

âmbito nacional tem mantido parcerias com o New York 

Times e a revista HOW. Em 2004, recebeu um Award of Ex-

cellence da Society for News Design (SND) e em 2008, foi 

premiado com o Grande Prémio Stuart de Desenho de Im-

prensa. Em 2011, foi incluído na seleção 200 Best Illustra-

tors Worldwide da revista Lüerzer’s Archive. O seu trabalho 

no livro Esqueci-me como se chama foi premiado pela re-

vista 3x3 na sua seleção anual de ilustração infantil. 

RAIMUNDO COSME 

DAVID MACHADO

GONÇALO VIANA

BIOGRAFIAS
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A Plataforma85 é um coletivo multidisciplinar de cria-

ção, fundado em 2011, com o intuito de criar espetácu-

los de teatro. Trabalhando em regime de colaboração 

criativa, a companhia desenvolveu 7 criações, apresen-

tadas na sua maioria, em espaços não convencionais. O 

seu trabalho distingue-se pelo desenvolvimento de uma 

dramaturgia original, assente na procura da não-tea-

tralidade e em novas linguagens criativas. Pretende-se 

um trabalho autoral, a procura pela intertextualidade, a 

construção de “realidades” habitadas pelos atores (não 

pelas personagens). Trabalham com um grupo expansi-

vo de colaboradores. 

PLATAFORMA85
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Portugal que dança é a nova série documental da RTP 

que o Teatro Viriato tem o privilégio de apresentar em 

primeira mão, ao exibir em estreia nacional o episó-

dio sobre os coreógrafos São Castro e António Cabrita, 

diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro. Este 

novo trabalho da RTP procura dar a conhecer alguns 

dos mais interessantes coreógrafos da dança contem-

porânea portuguesa. 

O quotidiano de trabalho de São Castro e António Ca-

brita, durante a conceção da obra Rule of Thirds, é o 

ponto de partida para um olhar próximo sobre o mun-

do criativo da dupla de coreógrafos. O documentário 

acompanha a construção coreográfica durante os en-

saios, em estúdio, regista o esforço contínuo de aper-

feiçoamento da obra e a sua evolução até à estreia, em 

Lisboa, e à posterior apresentação no Teatro Viriato, 

em Viseu. Em simultâneo, dá a conhecer algumas das 

criações anteriores, através da análise feita por per-

sonalidades ligadas à dança.

O Teatro Viriato agradece à RTP a autorização para 

apresentar este episódio antes da estreia em televi-

são.

DOCUMENTÁRIO

02 JUN

PORTUGAL QUE DANÇA
SÃO CASTRO e ANTÓNIO CABRITA

sex 19h30 | 60 min. aprox. 

Todos os públicos

Entrada gratuita
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Realização Cristina Ferreira Gomes

Autoria e entrevistas Luiz Antunes

Imagem Verónica da Costa,Cristina Ferreira Gomes,

André Carrilho e Lee Fuzeta

Som José Cristo e Nuno Paula

Montagem Pedro Duarte

Direção de produção Ana Rita Osório

Produção Mares do Sul

Para a RTP 2

Apoio à produção Teatro Municipal do Porto

Apoio à criação Fundação Calouste Gulbenkian

Agradecimento RTP

ESTREIA

NACIO
NAL
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Pasta e basta – um mambo italiano é um espetáculo de 

teatro culinário e interlinguístico que cruza Portugal, 

Itália, Cabo Verde e Índia para fazer nascer um objeto 

comum: três pratos que têm em si o mundo inteiro.

Com criação de Giacomo Scalisi, Miguel Fragata e Afon-

so Cruz, Pasta e Basta surge da necessidade de encon-

trar uma forma de arte para falar da interculturalidade 

das cidades em que vivemos, para falar das diferentes 

culturas, das diferentes linguagens e dos diferentes sa-

bores. 

Juntos fazemos e comemos massa, um agente secreto 

que nos instiga a olhar o mundo com outros olhos - ou 

com outra barriga!

TEATRO CULINÁRIO

08 a 11 JUN

PASTA E BASTA UM MAMBO ITALIANO
de GIACOMO SCALISI | cocriação MIGUEL FRAGATA e AFONSO CRUZ

qui, sex e sáb 19h30 | 210 min. | m/ 12 anos

dom 11h30 | 210 min. | versão especial para famílias c/ crianças m/ 6 anos

preços: 153 (m/ 12 anos) / 103 (dos 6 aos 12 anos)

local de apresentação Quinta de Lemos, Silgueiros

Bilhetes à venda no Teatro Viriato até ao dia 07 de junho.
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Este espetáculo nasce do desejo de Giacomo Scalisi levar para o teatro a mesa e a comida, estimulando, através da cozinha, 

reflexões sobre a identidade cultural e o (des)encontro de pessoas e gerações. A peça, com duração de 3h30, inclui a confe-

ção de 3 pratos de pasta: Tortelli, Cappelletti e Spaghetti Pasta e Basta, com sabores de Itália, Cabo Verde, Índia e Portugal. 

O público põe literalmente as mãos na massa e saboreia as suas criações.

A história de Pasta e Basta é comer histórias. Enquanto estamos com as mãos na massa, fala-se da interculturalidade das 

cidades em quem vivemos, das vidas quotidianas, dos alimentos que comemos, dos rituais em volta da comida, dos encon-

tros à volta da mesa e da satisfação de comer e apreciar o que fizemos com a energia das nossas mãos.

Pasta e Basta é uma metáfora sobre a sociedade, “um bom momento em que compartilhamos uma parte das nossas vidas 

com os outros, que muitas vezes não conhecemos. Juntos fazemos massa, ouvimos uma história que fala da vida, e come-

mos as culturas do mundo que entram dentro de nós, para não sair nunca mais… É uma viagem afetiva, transgeracional e 

de conhecimento”.

Ana Afonso in Revista Saliva

IMPRENSA SOBRE PASTA E BASTA

Giacomo Scalisi (n. 1958, Parma, Itália) vive em Portu-

gal desde 1998. Desde então, desenvolve atividade como 

programador cultural e diretor artístico, realizando um 

trabalho de conceção de programas de espetáculos, 

exposições e festivais em torno das artes contemporâ-

neas: Teatro, Dança, Música, Novo Circo e Artes Plásti-

cas, assim como projetos multidisciplinares que envol-

vem também as novas tecnologias. Entre 2000 e 2008, 

colabora no Centro Cultural de Belém em Lisboa como 

diretor artístico em parceria com Madalena Victorino do 

projeto Percursos, Festival Europeu de Artes do Espetácu-

lo para um Público Jovem e como programador para a 

área do Teatro e Novo Circo, (2004-2008). Destaca, entre 

outros projetos: Festival TODOS - Caminhada de Culturas, 

uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa / GLEM 

- Encruzilhada de Mundos e da Academia de Produto-

res Culturais, e a Orquestra TODOS, uma nova orquestra 

intercultural com os sons do mundo que a cultura por-

tuguesa contém. Em 2011 e 2012 desenvolve como diretor 

artístico a rede intermunicipal Movimenta-te - Trajetórias 

de programação cultural em rede, um projeto com e sobre 

Faro, Loulé e S. Brás de Alportel. É consultor desde 2011 

da Fundação de Serralves no Porto. Em 2013-2014, faz 

com Madalena Victorino a consultoria artística do Festi-

val de Artes Contemporâneas VISEU A…, uma iniciativa do 

Teatro Viriato. Como encenador, dirige e encena: Ferlos-

cardo Novo circo ribatejano (2006), uma coprodução entre 

um jovem grupo de artistas circenses, Ferloscardo, e o 

Centro Cultural de Belém; o Teatro das Compras (a partir 

de 2009), um projeto de espetáculos nas antigas lojas 

da baixa de Lisboa para as Festas da Cidade de Lisboa 

/ EGEAC; A República Dança (2010), uma encomenda da 

GIACOMO SCALISI 

BIOGRAFIAS
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Miguel Fragata (n. 1983, Porto) é licenciado em Teatro 

pela ESTC. Completou o Bacharelato em Teatro na ES-

MAE. Dirige a Formiga Atómica com Inês Barahona. 

Concebeu e encenou os espetáculos A Caminhada dos 

Elefantes, O Homem Sem Rótulo e The Wall. Trabalhou 

em teatro com Jorge Andrade (Mala Voadora) Cristina 

Carvalhal, Madalena Victorino, Agnès Desfosses (Com-

pagnie Ata - Paris), Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo, 

Jacinto Lucas Pires, Rafaela Santos, Vera Alvelos, Pom-

peu José, José Rui Martins, José Carretas, Gabriel Ville-

la, Bruno Bravo, Diogo Dória, Claudio Hochmann, entre 

outros. Em cinema trabalhou com Pedro Palma e Ma-

ria Pinto. Desenvolve regularmente projetos de relação 

entre as artes e a educação para diversas instituições. 

Colabora também com a editora Orfeu Negro, através da 

criação de leituras encenadas.

Afonso Cruz (n. 1971, Figueira da Foz) frequentou a Esco-

la António Arroio, a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa 

e o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Em 

2008, publicou o seu primeiro romance, A Carne de Deus 

— Aventuras de Conrado Fortes e Lola Benites, ao qual 

se seguiria, em 2009, Enciclopédia da Estória Universal, 

galardoado com o Grande Prémio de Conto Camilo Caste-

lo Branco. Em 2011, publicou Os Livros Que Devoraram o 

Meu Pai (Caminho, Prémio Literário Maria Rosa Colaço) 

e A Contradição Humana (Caminho, prémio Autores SPA/

RTP). Em 2012, foi o autor português distinguido com o 

Prémio da União Europeia para a Literatura pelo livro A 

Boneca de Kokoschka (Quetzal, 2010). Jesus Cristo Bebia 

Cerveja (Alfaguara, 2012) foi considerado o Livro Portu-

guês do Ano pela revista Time Out Lisboa e o Melhor Livro 

do Ano segundo os leitores do Jornal Público. Foi eleito, 

pelo jornal Expresso, como um dos 40 talentos que vão 

dar que falar no futuro. Só em 2013, Afonso Cruz publicou 

Enciclopédia da Estória Universal - Arquivos de Dresner, O 

Livro do Ano, O Cultivo de Flores de Plástico e Para onde 

Vão os Guarda-chuvas, todos publicados pela Alfaguara. 

Assim, Mas Sem Ser Assim, livro infantojuvenil ilustrado, 

foi também publicado em 2013, pela Caminho. Assina, 

desde fevereiro de 2013, uma crónica mensal no Jornal 

de Letras, Artes e Ideias sob o título Paralaxe. Além de 

escrever, é ilustrador, realizador de filmes de animação 

e membro da banda The Soaked Lamb.

André Amálio é artista, ator e encenador tem criado es-

petáculos à volta de temas como a identidade cultural 

e a história recente de Portugal. Formou-se enquanto 

ator e criador na ESTC e na Goldsmiths, University of 

London e está neste momento a desenvolver um MPhil/

PhD na University of Roehampton. Lecionou no curso de 

Teatro da ESAD e na HAMU (Faculdade de Artes Perfor-

mativas de Praga). Participou em espetáculos dirigidos 

por Ajaykumar, Anna Furse, Antónia. Terrinha, A. Feio, F. 

Alves, G. Scalisi, Joana Craveiro, J. Brites, Lúcia Sigalho, 

L. Castro, Madalena Victorino, Marie-Gabrielle Rotie, en-

tre outros. Fundou com Tereza Havlickova a companhia 

HOTEL EUROPA para a qual cocriou os espetáculo FÉ, 

KinoWaltz e criou PORTUGAL NÃO É UM PAÍS PEQUENO. 

Estreou recentemente o espetáculo Passa-Porte.

Comissão Nacional para as Comemorações do Centená-

rio da República. Como ator participa em dois espetá-

culos de Madalena Victorino, A Linha da Viagem (2007) 

uma coprodução Teatro O Bando/Teatro Maria Matos e 

Caruma (2007), projeto coreográfico de arte comunitária, 

uma produção da Companhia Instável.

MIGUEL FRAGATA

AFONSO CRUZ 

ANDRÉ AMÁLIO
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Concebida a partir do monólogo O Contrabaixo, de Patri-

ck Suskind, nesta nova criação, os coreógrafos António 

Cabrita e São Castro, da Companhia Paulo Ribeiro, pre-

tendem explorar a metáfora estabelecida entre a hie-

rarquia de uma orquestra e a organização da sociedade. 

Em Um solo para a Sociedade, os dois coreógrafos pro-

curam aprofundar a reflexão sobre como as pessoas 

ocupam um território comum, abordando problemáti-

cas que norteiam a condição humana, tais como o amor, 

a liberdade, a escolha, a identidade; ampliando o gesto 

como movimento elaborado e exteriorizado dessa re-

flexão. O confronto do eu e dos outros, do barulho e do 

silêncio, em som visível no corpo. 

Um solo diante da sociedade, o público. Um público que 

observa o indivíduo, um intérprete que observa a socie-

dade.

DANÇA

09 JUN

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

sex 21h30 | 50 min. aprox. | m/ 6 anos

preço único 7,503 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceito e coreografia 

António Cabrita e São Castro 

Interpretação A definir 

Produção Companhia Paulo Ribeiro

Coprodução Teatro Viriato

ESTREIA
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Partindo de um texto que é uma peça de teatro, mais especificamente um monólogo, lançamo-nos o desafio de criar um 

solo sem o recurso à palavra, mas que contenha, o fundamento eloquente do texto. No monólogo “O Contrabaixo”, Patrick 

Suskind coloca metaforicamente a hierarquia de uma orquestra em paralelo com a organização da sociedade: o contrabaixo 

visto como um indivíduo e o indivíduo como instrumento, como peça importante mas escondida na teia social; os ruídos e 

convenções decalcadas no quotidiano que convocam ao isolamento e caracterizam, desta forma, o mundo indiferente e hostil 

para o indivíduo. No fundo, a relação entre uma orquestra, os seus elementos e a estrutura social contemporânea. Nesta 

criação pretendemos aprofundar a relação que se estabelece com o espectador, e vice-versa, através da reflexão sobre 

como as pessoas que ocupam um território comum, sendo também de, certa forma, constituintes de uma cultura comum, se 

relacionam entre si, sobressaindo do grupo o indivíduo e, por conseguinte, a sua natural vontade de sobressair. No entanto, 

ao mesmo tempo que preserva e deseja manter-se isolado na sua individualidade, acaba sempre por sentir-se impelido para 

o grupo. Surgem assim as diferentes regras e normas de convivência, estabelecendo-se a moral e todas as demais imposi-

ções inerentes à sociedade. Um solo diante da sociedade, o público. Um público que observa o indivíduo, um intérprete que 

observa a sociedade. Um intérprete que questiona e avalia a sua importância num grupo mantendo a sua individualidade, 

que supostamente o caracteriza, numa estrutura que tem tendência a produzir o semelhante e o típico. Não será um tema 

ou pensamento novo nunca antes abordado… aliás, deverá ser a maior questão que um ser humano coloca não só uma, mas 

várias vezes, durante a sua vida. E sempre houve grandes pensadores dedicados às questões de relacionamento e identidade 

entre o indivíduo e a sociedade. Assim como no texto original, a música é um veículo de desapego do mundo exterior e de-

termina em grande parte a assinatura de uma identidade, através dela e acompanhados por ela, ampliaremos o potencial de 

criar um acesso direto à essência do que não é naturalmente visível, utilizando apenas o corpo e a sua capacidade de pensar 

e exprimir-se sobre alguns dos grandes temas que norteiam a condição humana. Emprestar o corpo para a emergência do 

pensamento, e vice-versa, sem querer impor ou definir uma perspetiva. Exatamente por esta razão a dança é abstrata, e 

assim sendo, de certa forma igualmente democrática.

António Cabrita e São Castro

NOTA DE CRIAÇÃO 
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A cinco meses da estreia de uma nova criação, desta vez, 

produzida pela Companhia Paulo Ribeiro, os coreógrafos 

António Cabrita e São Castro falam sobre as premissas 

de que partem para Um Solo para a Sociedade. A peça é 

inspirada no livro O Contrabaixo, de Patrick Suskind, e 

tem estreia marcada para 09 de junho, no Teatro Viriato 

(Viseu, Portugal), estrutura de residência da Companhia 

Paulo Ribeiro, cuja direção artística foi, recentemente, 

assumida por António Cabrita e São Castro.

EM UM SOLO PARA A SOCIEDADE VOCÊS INSPIRAM-SE 

NO LIVRO “O CONTRABAIXO”, DE PATRICK SUSKIND. 

DE QUE PREMISSAS PARTEM?

ANTÓNIO CABRITA (AC) - É sempre difícil falarmos de 

algo que ainda não começou a ganhar forma. Mas po-

demos falar de intenções. Eu gosto de partir sempre de 

algo muito concreto. Por exemplo, quando nos inspirá-

mos em Shakespeare não trabalhámos as suas peças, 

mas sim os personagens que habitam nelas. Já este 

livro O Contrabaixo tem uma simplicidade e uma acessi-

bilidade tão direta que fizeram com que eu conseguisse 

imaginar que era possível seguir a dramaturgia teatral 

do livro, fugindo, obviamente, do sentido literal. E isto é 

algo que nunca fizemos. Mas a ideia de partirmos deste 

livro é muito mais da São. Foi ela que me apresentou a 

obra e me lançou o desafio.

SÃO CASTRO (SC) - Eu li O Contrabaixo há muito tem-

po e fiquei com vontade de trabalhar sobre ele. Quando 

penso no livro visualizo algo muito concreto. Um homem 

que está dentro de um espaço insonorizado a tentar co-

municar. Esse homem tem um instrumento que acaba 

até por ser um empecilho para ele, mas é das coisas 

mais importantes na sua vida. É o símbolo da sua profis-

são e daquilo que ele escolheu fazer; sendo que, numa 

orquestra, embora seja a base de uma obra musical, 

muitas vezes nem o ouvimos. São estas as imagens que, 

neste momento, existem dentro da minha cabeça e para 

as quais o meu corpo vai tentar encontrar uma tradução. 

A dança já é tão abstrata que, nos nossos trabalhos - e 

falo também pelo António - tentamos ser, dentro des-

sa abstração, o mais concretos possível, para criarmos 

uma conexão com o público, senão também fica sempre 

tudo muito no ar. E com isto não quero dizer que é pre-

ciso perceber a dança, mas sim que é necessário criar 

esses dispositivos físicos de contacto.

O que mais me fascina no livro é a relação entre a per-

sonagem e o público. É um monólogo que não fica para 

dentro. A personagem está quase, constantemente, a 

falar com o público, a interpelar: “Vá ninguém intervém?

Ninguém fala comigo? Eu estou aqui a dizer estas coisas 

e ninguém…”. Todos os nossos trabalhos anteriores fo-

ram marcados por uma dimensão muito focada no ‘Eu’: 

Como é que ‘Eu’ ‘digo’ isto? Por exemplo, o Play False 

tem muitas personagens, e debruça-se sobre aquilo que 

elas invejam, sobre o que pretendem conquistar, sobre 

os seus próprios sentimentos, sobre as suas turbu-

lências psicológicas. É, de facto, uma peça muito vira-

da para o ‘Eu’, para o ‘Eu’ delas. Este solo não. Penso 

que é das primeiras criações em que eu sinto que nos 

vamos focar no público, enquanto sociedade, enquanto 

sociedade. Na nota de criação quando escrevemos que 

o público observa o indivíduo e o intérprete observa a 

sociedade estamos a evocar uma espécie de metáfora 

do espelho, que consiste na criação de uma linha muito 

direta entre alguém que se vê sozinho mas que pertence 

àquele grupo e, ao contrário, um grupo que olha para 

alguém que está ali sozinho e quase que se identifica: 

“Pois, aquele sou eu!” Num ponto do universo, sou eu, 

somos nós, somos indivíduos.

UM SOLO PARA A SOCIEDADE É UM TÍTULO COM UM 

PENDOR MAIS POLÍTICO DO QUE OS DE PEÇAS ANTE-

RIORES...

AC - É verdade que esta peça surge num momento mui-

to particular em que as questões da identidade, do po-

ENTREVISTA
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sicionamento do ‘Eu’ em relação ao outro estão muito 

presentes no nosso quotidiano e enquanto criador, na-

turalmente, deixo-me influenciar por essa atmosfera. É 

o meu ‘Eu’ social a influenciar o meu ‘Eu’ artista. Além 

disso, gosto de ser muito contemporâneo na minha 

abordagem, mesmo que o tema seja do passado ou algo 

clássico.

SC - Este título tem um impacto diferente dos outros... 

Na minha opinião, o aspeto político que o título encerra 

prende-se com a vontade de, como seres sociais, que-

rermos expor o nosso pensamento em relação ao que 

é a sociedade hoje. E quando na nota de criação defen-

demos a ideia de emprestar o corpo para a emergência 

do pensamento é porque, coreograficamente, conside-

ramos o corpo um veículo de comunicação. A nossa von-

tade é que o corpo reflita uma espécie de pensamento 

que temos sobre um determinado tema; que todas as 

questões que nos interpelam possam percorrer o nosso 

corpo de tal maneira que possamos construir uma co-

municação com o público.

AC - E esse é o poder da dança. Mas também fragilida-

de. Porque se essa comunicação falha, o que apresen-

tas não é nada. No entanto, se fores simples e tiveres a 

destreza necessária para chegar a esse ponto em que, 

de facto, comunicas sem teres que recorrer à palavra...

ESTA PEÇA RESGATA NOVAS DIMENSÕES PARA A VOS-

SA COLABORAÇÃO ARTÍSTICA. POR UM LADO, É A PRI-

MEIRA VEZ QUE COREOGRAFAM E NÃO INTERPRETAM. 

E POR OUTRO LADO, É O VOSSO PRIMEIRO SOLO...

SC - Ao longo do nosso percurso e do desenvolvimen-

to da nossa linguagem/identidade enquanto criadores 

foi muito importante estarmos dentro das peças para 

explorarmos a nossa forma de criar o movimento e de 

expor uma fisicalidade muito própria. Mas agora temos 

vontade de nos afastarmos, até para conseguirmos per-

ceber com um olhar mais externo se estamos mesmo a 

dirigirmo-nos na direção em que queremos.

AC - Mas esse distanciamento não implica que salte-

mos fora por completo, isto porque todo o material co-

reográfico passa pelo nosso corpo. É muito importante 

sentirmos e percebermos o que é que, de facto, é aquilo 

que estamos a construir antes de passarmos ao outro; 

e depois é fundamental que o outro, neste caso, o baila-

rino se apodere. E esta peça “Um Solo para a Socieda-

de” vai ser um reflexo muito fiel dessa nossa estratégia 

de criação. É como se o intérprete fosse uma esponja... 

até das nossas diferenças enquanto criadores. Porque 

funcionamos muito bem como dupla criativa, mas temos 

métodos diferentes de trabalhar.

SC - Para mim, um dos desafios de estarmos fora do 

palco é o de conseguirmos, através da nossa linguagem 

coreográfica, fazer ressoar no intérprete esta vontade e 

tentativa de nos conectarmos com o público. Claro que 

damos sempre um espaço aos intérpretes e, neste caso, 

como é um solo, ao intérprete dele próprio se posicionar 

face às nossas questões, àquilo que nós também esta-

mos a abordar com o nosso próprio corpo até porque 

ele é um indivíduo diferente e nós gostamos disso. Não 

pretendemos, de todo, que o intérprete vire António e/

ou São, e esse é outro desafio, o de trabalhar o corpo da 

outra pessoa com a minha matéria, com o meu material 

físico.

ENQUANTO COREÓGRAFOS COMO É QUE PERCECIO-

NAM A VOSSA RELAÇÃO COM O(S) INTÉRPRETE(S)?

AC - Interessa-nos a relação que existe entre o bailari-

no e o humano, interessa-nos não separar estas duas 

dimensões. Nas nossas peças, há uma eloquência do 

corpo marcada por um vocabulário muito técnico; mas, 

ao mesmo tempo, há uma dimensão mais relaxada que 

resgata o lado humano do bailarino até através da ges-

tualidade...

SC - … e da própria presença do corpo, de como é que ele 

se posiciona em palco. Lembro-me, mais do que uma 

vez, no final dos nossos espetáculos, de ouvir as outras 

pessoas a falarem do nosso trabalho e de destacarem a 

atenção que damos ao gesto pequeno e do quotidiano, 

assim como a nossa capacidade de tentar integrar essa 

gestualidade muito humana numa série de movimentos 

e de sequências bastante complexas.
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O CORPO ENQUANTO TERRITÓRIO, AS PALAVRAS E AS 

AÇÕES COMO MATÉRIA PARA O GESTO, ASSIM COMO A 

EMERGÊNCIA DO PENSAMENTO ATRAVÉS DO CORPO 

SÃO ALGUNS DOS PRINCÍPIOS QUE VOS TÊM ACOMPA-

NHADO NO VOSSO PERCURSO COMO COREÓGRAFOS. 

COMO É QUE ACONTECE ESSA PASSAGEM ENTRE UMA 

DRAMATURGIA DA PALAVRA E UMA DRAMATURGIA DO 

CORPO?

AC - De facto, se fizermos uma retrospetiva do que tem 

sido o nosso trabalho, gostamos sempre de nos inspirar 

em outras formas e/ou objetos artísticos. A única exce-

ção é a peça Wasteland, em que nos debruçamos sobre 

o corpo-corpo, o corpo-território. E nesta metodologia, 

o que nos atrai sempre é a questão da natureza/condi-

ção humana. O que nos interessa resgatar dessas outras 

formas e/ou objetos artísticos em que nos inspiramos é 

o que consideramos ser o mais essencial das emoções 

humanas, aquilo que faz com que, de facto, sintamos.

SC - Procuramos ir buscar as coisas invisíveis da vida 

como eu lhe chamo, aquilo que habita dentro de nós, 

aquilo que é misterioso, a que ninguém consegue ace-

der diretamente...

AC - Sim, e posicionamos o corpo, enquanto elemento 

poético daquilo que não é possível dizer. É como se as 

emoções humanas fossem os mais transparentes possí-

veis e se tornassem visíveis sem se ter que se recorrer 

à racionalidade.

SC - Esta questão da passagem de uma dramaturgia da 

palavra a uma dramaturgia do corpo é muito pertinen-

te e se refletirmos um pouco percebemos que é trans-

versal a todos os nossos trabalhos; é exemplificativa 

da nossa procura constante por um significado, uma 

“tradução” física do que realmente queremos trabalhar 

numa determinada peça. O nosso processo criativo pas-

sa por desconstruir os nossos pensamentos e as nossas 

emoções sobre um determinado contexto, sobre o tema 

específico que escolhemos. E, curiosamente, procura-

mos colocar sempre no papel, em palavras. E, a partir 

daí, construímos o movimento, é como se buscássemos 

a própria fisicalidade das palavras para chegarmos a 

uma dramaturgia do corpo.
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Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é uma com-

panhia portuguesa de dança contemporânea, com um 

repertório próprio de peças ora criadas e dirigidas por 

Paulo Ribeiro, seu homónimo, fundador e um dos coreó-

grafos que esteve na origem do movimento artístico inti-

tulado Nova Dança Portuguesa; ora por outros criadores 

convidados. Estrutura residente no Teatro Viriato (Viseu, 

Portugal) desde 1998, é a partir daí que desenvolve a sua 

atividade de pesquisa, de criação, de produção e de difu-

são; assim como de formação. Atualmente, a Companhia 

Paulo Ribeiro é dirigida pelos coreógrafos e bailarinos 

António Cabrita e São Castro.

A par da implementação do projeto artístico do Teatro 

Viriato em 1998; em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro foi 

também responsável pela criação da escola de dança Lu-

gar Presente - um projeto pedagógico, sediado também 

em Viseu, que inclui cursos e aulas regulares de dança e 

de teatro para adultos, jovens e crianças, nomeadamente, 

no âmbito do Ensino Artístico especializado.

Com um repertório de mais de 30 produções, a Companhia 

Paulo Ribeiro assumiu-se como uma das mais reconhe-

cidas companhias de dança contemporânea portuguesas, 

apresentando-se regularmente nas principais salas de 

espetáculo nacionais, bem como por toda a Europa, Bra-

sil e Estados Unidos da América; tendo arrecadado vários 

prémios nacionais e internacionais. 

Além da criação, difusão e formação, a Companhia Paulo 

Ribeiro tem promovido a edição. Em 2005 foi lançado o 

livro Corpo de Cordas, da autoria de Cláudia Galhós, uma 

edição comemorativa dos 10 anos de existência da Com-

panhia; e em 2015 foi a vez de Uma Coisa Concreta, um 

livro coordenado por Tiago Bartolomeu Costa, que reúne 

um conjunto de textos de Isabel Lucas, Luísa Roubaud, 

Maria de Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda.

Em 2016, depois da nomeação de Paulo Ribeiro pelo Mi-

nistério da Cultura para a direção artística da Companhia 

Nacional de Bailado; a Companhia Paulo Ribeiro passou a 

ter como diretores artísticos os coreógrafos e bailarinos 

António Cabrita e São Castro. Profundos conhecedores do 

percurso e da linguagem coreográfica de Paulo Ribeiro 

e com os quais o coreógrafo se identifica artisticamente, 

António Cabrita e São Castro representam uma nova ge-

ração de criadores portugueses que se têm afirmado no 

panorama da dança contemporânea.

Licenciado pela Escola Superior de Dança, do Instituto 

Politécnico de Lisboa (2008), António Cabrita fez também 

formação na Escola de Dança do Conservatório Nacio-

nal (2000) e estudou Dança no Joffrey Ballet School, Nova 

Iorque (2001). Paralelamente à sua formação em Dança, 

fez o curso de Cinema da New York Film Academy (2001) 

e o curso de Criatividade Publicitária da Restart, Lis-

boa (2004). 

Enquanto bailarino, coreógrafo, vídeo-designer e sono-

plasta, António Cabrita tem desenvolvido o seu percurso 

artístico entre Portugal, Alemanha e Bélgica.

Nos últimos anos trabalhou com coreógrafos como Rui 

Horta, Né Barros, Silke Z., António Tavares, Tânia Carva-

lho, Ana Rita Barata, Pedro Ramos, Felix Lozano, Pau-

lo Ribeiro e Luís Marrafa, entre outros. Participou em 

projetos e festivais tais como o projeto Colina; Repérages; 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

ANTÓNIO CABRITA

BIOGRAFIAS
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Festival Temps D’Image; Festival In Shadow; New Age, New 

Time (Teatro Viriato, Viseu); Festival Dance Dance Dance e 

PT2013. Entre 2007 e 2015, foi artista residente na compa-

nhia alemã SilkeZ./Resistdance.

António Cabrita iniciou-se na coreografia, em 2009, com 

a criação do projeto To Fail. No mesmo ano, foi nomea-

do para a categoria de Novo Talento do Portugal Dance 

Awards. Em 2014, voltou a ser nomeado, desta vez, para 

o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores, na 

categoria Melhor Coreografia, como coautor da peça Abs-

tand, de Luís Marrafa.

Desde 2011, tem desenvolvido - em colaboração com a 

coreógrafa e bailarina São Castro - o projeto | ACSC |. 

Em 2015, os dois coreógrafos foram distinguidos com o 

Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores na 

categoria Melhor Coreografia com a peça Play False e no-

meados, em 2016, com a peça Tábua Rasa, cocriação com 

Henriett Ventura e Xavier Carmo, numa coprodução entre 

a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte.

Uma das mais recentes criações do projeto | ACSC |, 

intitulada Rule of Thirds, estreada em abril de 2016, foi 

considerada pelo jornal Público como um dos melhores 

espetáculos de dança deste ano. Ainda em 2016, os dois 

estrearam Turbulência, uma cocriação com Henriett Ven-

tura e Xavier Carmo. Esta peça foi nomeada, em 2017, 

para o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores 

na categoria Melhor Coreografia.

Foi recentemente distinguido pelo Instituto Politécnico de 

Lisboa com a Medalha de Prata de Valor e Distinção (2016).

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança 

contemporânea.

António Cabrita e São Castro são, atualmente, diretores 

artísticos da Companhia Paulo Ribeiro.

São Castro iniciou a sua formação em dança no Balle-

teatro Escola Profissional de Dança e de Teatro do Porto 

(1995-1998). Em 2002 concluiu a sua licenciatura em Dan-

ça pela Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico 

de Lisboa.

Enquanto intérprete trabalhou com coreógrafos como Né 

Barros, Isabel Barros, Rui Lopes Graça, Benvindo Fonse-

ca, Sofia Silva, Vasco Wellenkamp, Paulo Ribeiro, Hofesh 

Shechter, Olga Roriz, Clara Andermatt, André Mesquita, 

Tânia Carvalho e Luís Marrafa, entre outros. O seu per-

curso na interpretação iniciou-se na companhia do Balle-

teatro, entre 1997 e 1999; tendo passado, posteriormente, 

pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 

(entre 2001 e 2004), pelo Ballet Gulbenkian (2004/2005) e 

pela Companhia Instável (2012).

Em 2009, iniciou-se na coreografia com a criação do seu 

solo aTempo e, nos anos seguintes, coreografou para 

a Companhia de Dança do Algarve; para a Escola de Dan-

ça do Conservatório Nacional, com apresentação no Inter-

national Youth Festival Expression (Grécia); e para o Projeto 

Quorum (2015). Mais recentemente, São Castro coreogra-

fou The Art of Losing (2016) para a Companhia de Dança 

de Almada.

Desde 2011, tem desenvolvido - em colaboração com o 

coreógrafo e bailarino António Cabrita - o projeto | ACSC|. 

Em 2015, os dois coreógrafos foram distinguidos com o 

Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores na 

categoria Melhor Coreografia com a peça Play False e 

nomeados, em 2016, com a peça Tábua Rasa, cocriação 

com Henriett Ventura e Xavier Carmo, numa coprodução 

entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte. 

Uma das mais recentes criações do projeto | ACSC |, 

intitulada Rule of Thirds, estreada em abril de 2016, foi 

considerada pelo jornal Público como um dos melho-

res espetáculos de Dança deste ano. Ainda em 2016 os 

dois estrearam Turbulência, uma cocriação com Henriett 

Ventura e Xavier Carmo. Esta peça foi nomeada, em 2017, 

para o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores 

na categoria Melhor Coreografia.

SÃO CASTRO
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Foi recentemente distinguida pelo Instituto Politécnico de 

Lisboa com a Medalha de Prata de Valor e Distinção (2016).

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança 

contemporânea.

São Castro e António Cabrita são, atualmente, diretores 

artísticos da Companhia Paulo Ribeiro.
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Três corpos, pioneiros de um percurso de aprendiza-

gem alternativo (à norma) contam viagens, histórias, 

aprendizagens que assimilaram e que agora devol-

vem com o seu imaginário sempre em transforma-

ção. Catarina Keil, Pedro Gomes e Rafaela Crombie, 

jovens alunos que inauguraram o ensino especiali-

zado da Dança em Viseu na escola Lugar Presen-

te, fundada pela Companhia Paulo Ribeiro, são os 

protagonistas desta exposição. Fernando Carqueja 

teve o privilégio de acompanhar o percurso destes 

jovens durante a sua formação e apresenta um con-

junto de fotografias que convida à leitura do que foi 

a composição do movimento/identidade de cada um. 

Um trajeto marcado por uma busca incansável, um 

turbilhão de processos, de possibilidades e de rejei-

ções; alimentado por um contacto com coreógrafos 

nacionais e internacionais de várias gerações, que 

lhes permitiu construírem/desconstruírem perce-

ções, pensamentos e representações. A exposição 

desagua num espaço/tempo propício à entrega a si 

próprios do começo, abrigados na ideia de in put/out 

put, enquanto metáfora para uma leitura do mundo.

EXPOSIÇÃO

17 JUN a 28 JUL

3 CORPOS EM VIAGEM
fotografias de FERNANDO CARQUEJA

seg a sex 13h00 às 19h00 

e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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A Companhia Nacional de Bailado promove em Viseu 

uma masterclass com a bailarina Barbora Hruskova. 

Destinada a alunos, esta masterclass tem como ob-

jetivo aprofundar os conhecimentos na área da dança 

clássica. Barbora Hruskova terá ainda a oportunida-

de de partilhar a sua experiência enquanto bailarina 

profissional, respondendo a dúvidas e inspirando os 

participantes.

Barbora Hruskova, com nacionalidade francesa, es-

tudou no Conservatório Superior Nacional de Música 

e Dança de Paris. Com um currículo vasto, faz parte 

do elenco da Companhia Nacional de Bailado desde 

2003, como bailarina principal. Desempenha desde 

março de 2016 as funções de Mestra de Bailado da 

CNB.

MASTERCLASS

16 JUN

DANÇA CLÁSSICA
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO | orientação BARBORA HRUSKOVA

sex 16h00 às 17h30

público-alvo alunos m/ 11 anos com formação em dança

preço único 1,503

©
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Inserido no programa dos 40 anos

da Companhia Nacional de Bailado
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Criar um espetáculo para uma bailarina que chega 

ao fim da sua carreira, nomeadamente para a bai-

larina Barbora Hruskova. Foi este o desafio lançado 

pela Companhia Nacional de Bailado ao encenador 

Tiago Rodrigues e a Mário Laginha. 

Em colaboração com Barbora, ambos traduziram 

para o palco esse momento definitivo dum corpo que 

está prestes a abandonar a dança. Partilham ainda 

aquilo que a dança clássica obsessivamente escon-

de: o trabalho infernal que está por detrás da beleza 

etérea do ballet, a disciplina militar, a dedicação que 

é quase devoção, a incessante busca da perfeição, as 

privações, a autocritica e o prazer depois do eston-

teante cansaço. 

Mais do que uma biografia, A Perna Esquerda de 

Tchaikovski é uma peça em torno da memória do cor-

po e da bailarina Barbora. Em estreito diálogo com 

o piano de Mário Laginha, que em palco interpreta a 

música original que compôs, Hruskova revisita a sua 

carreira e as marcas que essa vida na dança traçou 

no seu corpo.

DANÇA

17 JUN

A PERNA ESQUERDA DE TCHAIKOVSKI
de TIAGO RODRIGUES | COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

sáb 21h30 | 90 min. | m/ 6 anos

preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 84) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 B

ru
no

 S
im

ão

Bailarina Barbora Hruskova

Texto e direção Tiago Rodrigues

Música original e piano Mário Lagina

Desenho de luz Cristina Piedade

Inserido no programa dos 40 anos

da Companhia Nacional de Bailado
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Em junho de 1977 era assinado o despacho da criação da Companhia Nacional de Bailado, pelo então secretário de Estado 

da Cultura, David Mourão-Ferreira. Concretizava-se o sonho de várias personalidades de construir uma companhia de re-

pertório em Portugal.

Desde a sua antestreia no Porto, no Teatro Rivoli, a 5 de dezembro de 1977, até aos dias de hoje, a CNB tem construído um 

caminho sólido, tanto na criação de obras artísticas, como na preservação de repertório. A crescente maturidade e qualidade 

dos seus espetáculos são o reflexo da consolidação de um trabalho rigoroso e forte, fruto de uma extraordinária equipa onde 

os bailarinos são os seus principais intérpretes.

São 40 anos de experiência com fortes bases para continuar a construir e desenvolver um percurso artístico, tanto a nível 

nacional como internacional, junto do seu público.

No programa de apresentação da temporada 2016/2017 Luísa Taveira termina dizendo: “queremos celebrar em festa por 

todo o país, renascendo em cada espetáculo, como o lótus da nossa poeta [Ana Hatherly].” 

É notável que se celebrem 40 anos com uma atividade inédita para a Companhia Nacional de Bailado pelo território continen-

tal e ilhas. Pessoalmente, não tenho memória de ver um reportório tão vasto a circular de forma tão intensa por todo o País, 

numa digressão que começa no mesmo palco onde a companhia realizou a sua antestreia – o Rivoli, no Porto.

É uma Festa magnífica de muitas danças, muitas geografias e muitas sensações. É a Festa da celebração do corpo na sua 

plenitude. É a certeza de que a maturidade confirma a capacidade de fazer de todos: dos artistas em primeiro lugar e, de 

seguida, a competência das várias equipes desta casa e daquelas que nos acolhem. Espero que este seja o início de uma 

Festa maior que dure pelo menos mais 40 anos. Uma Festa com a dança ao centro, com muitas danças: as que passaram e 

as que estão para chegar!

São 43 espetáculos e 33 sessões do documentário sobre a CNB. Celebramos 40 anos de atividade e levamos a dança a todo 

o país. Celebre connosco a maravilhosa experiência da dança.

Paulo Ribeiro, Diretor Artístico 

NOTA: Em nome de um…, chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, 

continuarei a escrever de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica.  

PAULO RIBEIRO SOBRE A DIGRESSÃO DOS 40 ANOS DA CNB
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Era uma vez uma menina que entregou o seu destino à dança do Ballet. Cresceu a esculpir o próprio corpo, com uma dedi-

cação diária e implacável, para atingir o elevado patamar de virtuosismo físico, universalmente estabelecido como modelo 

da bailarina clássica: que tem braços como asas, pescoço de cisne, costas que sabem dizer “amo-te”, pernas como flechas 

e pés do outro mundo. Nesta vida, a bailarina dançou mais horas do que dormiu; mas também sofreu muitos acidentes de 

trabalho, por obrigar o corpo a superar fraturas, estiramentos e inconformidades da fisionomia natural. Às vezes dançava 

com muita dor; mas dançar, conta-nos ela, Barbara Hruskova no palco da CNB: “é um tsunami, partem-se os espelhos, 

vais voar! Dói, mas dói mais quando estás parada”. Esta é a história que Tiago Rodrigues escreveu e trouxe ao palco de uma 

forma tão arguta e audaciosa quanto arrebatadora. Todos os elementos clássicos de um bailado estão presentes: enredo, 

personagens, bailarinos, figurinos, cenários, iluminação e música. Mas a reunião acontece num modelo de criação e ence-

nação contemporâneo, que segue princípios opostos aos que regem o objeto deste espetáculo. Rodrigues prossegue uma 

estratégia de desconstrução invulgar: ele chama à cena a verdade escondida num atitude arabesque aberto a 180 graus e 

equilibrado sobre os 5cms da sapatilha de ponta; contudo nunca menospreza as qualidades da obra que desconstrói. Ele 

encontra virtudes e elogia-as, com um rigor analítico e uma dose refrescante de humor e ironia. Este elogio decorre do mé-

todo: a história da pessoa é contada pela própria pessoa, o que hoje é um especto fulcral nas ciências humanas. Em 1995 a 

ensaísta Susan Foster acusava o Ballet de perpetuar uma problemática posição para a mulher: coagida a ser perfeita e obje-

to de desejo. Mas aqui, a crítica ao absolutismo que marca este género de dança, é confrontada, pela verdade espelhada no 

sorriso da bailarina; ela transpira uma alegria celestial quando dança e quando revê, com palavras e marcações, a dança que 

fez toda a vida. Hruskova olha frontalmente o seu grande público de mão na anca, com uma perna estilizada e alongada pela 

prótese da sapatilha e a outra perna nua, lesionada e agora liberta. Pé apolíneo (de bailarina) e pé de bacante, ela descreve, 

citando os dois estereótipos do feminino que, através do Ballet, se espalham há séculos e mundo fora. Em A Perna Esquerda 

de Tchaikovski opera ainda uma notável tática de comando descentralizado, onde os profissionais com sólidas carreiras se 

encontram e é daí que nasce uma obra nova e emocionante. O pianista Mário Laginha assumiu o papel simbólico de afinador, 

com uma postura discreta, reverente à estrela que brilhava e às magistrais partituras que acompanharam os seus bailados. 

Dessa presença pacífica emerge uma composição para piano imaginativa, emotiva, divertida, muito bem ritmada, que é es-

sencial para o equilíbrio da peça.

Paula Varanda in Público

IMPRENSA SOBRE A PERNA ESQUERDA DE TCHAIKOVSKI 
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É habitualmente conotado com o jazz. Mas o universo 

musical que foi construindo ao longo de mais de duas 

décadas é bem mais abrangente, afirmando- -se como 

um tributo às músicas que sempre o tocaram: o jazz, na-

turalmente, mas também os sons do Brasil, da Índia, de 

África, a pop e o rock, sem esquecer as bases clássicas 

que influenciaram o seu primeiro projeto a solo (Canções 

e Fugas, de 2006). Mário Laginha tem articulado uma 

forte personalidade musical com uma vontade imensa 

de partilhar a sua arte com outros músicos. Desde logo, 

com Maria João, de que resultou um dos projetos mais 

consistentes e originais da música portuguesa. Em fi-

nais da década de oitenta, iniciou uma colaboração com 

o pianista Pedro Burmester, dupla que seria alargada a 

Bernardo Sassetti, em 2007, no projeto 3 pianos. Até ao 

seu inesperado desaparecimento, Bernardo Sassetti foi 

parceiro e cúmplice de Mário Laginha em muitas deze-

nas de concertos e em dois discos gravados. Mário Lagi-

nha tem escrito para formações tão diversas como as Big 

Band da Rádio de Hamburgo e de Frankfurt, a Filarmó-

nica de Hannover, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, 

o Remix Ensemble, o Drumming Grupo de Percussão e a 

Orquestra Sinfónica do Porto. Tem tocado com músicos 

como Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, Gilberto Gil, Le-

nine, Ralph Towner, Manu Katché, Julian Argüelles, Ho-

ward Johnson ou Django Bates. Compõe também para 

MÁRIO LAGINHA 

De nacionalidade francesa e filha de bailarinos, nasceu 

em 1972. Estudou no Conservatório Superior Nacional 

de Música e Dança de Paris com a professora Christia-

ne Vaussard e, como bolseira, na Companhia de Bailado 

de São Francisco. Em 1990, ingressou no Ballet Real da 

Flandres como primeira solista. Nesta companhia, dan-

çou Camelot, de Stuart Sebastian, Don Quixote, de Rudolf 

Nureyev, Cinderela, de Peter Anastos, O Quebra-Nozes, 

Os 3 Mosqueteiros, de André Prokovsky, Giselle, de Menia 

Martinez, O Lago dos Cisnes, de Jan Fabre, assim como 

coreografias de George Balanchine, Choo-San Goh, Ib 

Andersen, Maurice Béjart, Christopher D’Amboise, Vio-

lette Verdi, X.P. Wang, Danny Rosseel e Maurício Wain-

rot. Barbora Hruskova faz parte do elenco da CNB des-

de 2003, como bailarina principal. Na CNB, dançou O 

Quebra-Nozes, Bach à L’Oriental, La Rosée, 5 Estações, 

D. Quixote, como Kitri, e O Lago dos Cisnes, como Odet-

te/Odile, de Mehmet Balkan, Romeu e Julieta, de John 

Cranko, Les Sylphides, de Fokine, e ainda coreografias 

de Heinz Spoerli, Renato Zanella, Nacho Duato, George 

Balanchine, Vasco Wellenkamp, Mauro Bigonzetti, Jirí 

Kylián, Hans van Manen, Uwe Scholz e Caetano Soto. 

Sob a direção artística de Luísa Taveira, trabalhou com 

os coreógrafos Rui Lopes Graça, Olga Roriz e Clara An-

dermatt, e destacou-se nos papéis principais em La Syl-

phide, de Bournonville, A Bela Adormecida, de Ted Bran-

dsen, e ainda a princesa russa de O Lago dos Cisnes, de 

Fernando Duarte. Como bailarina convidada dançou em 

diversas galas internacionais em Houston, Londres, Fin-

lândia, Lisboa, Turquia, no Bodrum International Ballet, 

Gala Eleonora and friends, bem como nas companhias 

Ballet Nacional de Praga e Badisches Staats Theatre, 

em Karlsruhe, na Alemanha. Nos últimos anos, parale-

lamente à sua carreira como bailarina, dedica-se à for-

mação como instrutora de Gyrotonic e Gyrokinesis, um 

método complementar de prevenção e reabilitação física 

criado por Juliu Horvath, antigo bailarino. Desempenha, 

desde março de 2016, as funções de Mestra de Bailado 

da CNB.

BARBORA HRUSKOVA

BIOGRAFIAS
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Nasceu em 1977. Dirigiu, durante 11 anos, a companhia 

Mundo Perfeito, com a qual criou, escreveu e dirigiu 

mais de 30 espetáculos apresentados na Europa, Amé-

rica do Sul, Médio Oriente e Ásia. Ator, encenador e dra-

maturgo, colaborou com alguns dos mais relevantes ar-

tistas do teatro e da dança portugueses e internacionais. 

Desde 1998, colabora regularmente com a companhia 

belga tg STAN. Foi, durante 10 anos, professor de teatro 

convidado na escola de dança contemporânea P.A.R.T.S. 

em Bruxelas, dirigida pela coreógrafa Anne Teresa De 

Keersmaeker. Ensinou também em diversas escolas de 

artes portuguesas e internacionais. O seu percurso pas-

sa ainda pelo jornalismo, pela televisão e pelo cinema. 

Profundamente enraizado numa tradição teatral colabo-

rativa, tem criado peças que manipulam documentos ou 

fontes literárias, como é o caso de Três dedos abaixo do 

joelho, By Heart, Bovary ou António e Cleópatra, entre ou-

tras. O seu teatro caracteriza-se pelo casamento entre 

a vida pública e íntima, desafiando a nossa perceção de 

fenómenos sociais e históricos. Recentemente, assumiu 

a direção artística do Teatro Nacional D. Maria II, em Lis-

boa.

cinema e teatro. A obra mais recente do trio partilhado 

com Bernardo Moreira e Alexandre Frazão é Mongrel, a 

partir de originais de Chopin. Iridescente é a sua última 

aventura musical com Maria João. Colabora, desde 2012, 

com o pianista brasileiro André Mehmari, tendo sido edi-

tado um disco em duo com música original de ambos. 

Em finais de 2013, Mário Laginha e o seu Novo Trio com 

o guitarrista Miguel Amaral e o contrabaixista Bernardo 

Moreira, lançaram o inovador Terra Seca.

TIAGO RODRIGUES

Nasceu em Lisboa. Diretora técnica da CNB desde 2004, 

estudou Iluminação em Portugal, Espanha e nos EUA. 

Foi convidada a lecionar Iluminação a técnicos, coreó-

grafos e bailarinos em Portugal, Inglaterra e Finlândia. 

Desempenhou funções de diretora técnica, programa-

dora, operadora, colaboradora técnica e desenhadora de 

luz de espetáculos no Royal Festival Hall, Londres, em 

1998 e nos Encontros Coreográficos de Bagnolet, em 1994. 

Participou em festivais de teatro e dança, tais como em 

Miradas Atlânticas, na Exposição ARCO, Madrid, em Na-

vegar é Preciso, em São Paulo e ainda em concertos de 

Björk e Madonna, apresentados por toda a Europa, Es-

tados Unidos da América e Austrália. Das criações de 

luz para dança e teatro distinguem-se: O Cansaço dos 

Santos, de Clara Andermatt, O Sorriso da Gioconda, Leo-

nardo, Puro-Sangue Mulheres e Realidade Real, de Lúcia 

Sigalho, Ever Wanting, de Paula Castro, Terra Plana e Mi-

nimally Invasive, de Paulo Henrique, Primeiro nome, Le 

(baseado no desenho original de Miran Sustersic), D. São 

Sebastião, Gust, More e À Força, de Francisco Camacho, e 

em cocriação, Apetite, Pop Corn, de António Feio, Conver-

sas da treta, de António Feio e José Pedro Gomes, Ondas, 

de Sara Carinhas, Ao Vivo e Comédia Off, de Paulo Ribei-

ro, Jump-up-and-Kiss-me, Confidencial, O Amor ao canto 

do bar vestido de negro, Nortada, 7 Silêncios de Salomé e 

A Cidade, de Olga Roriz. Para além dos já citados, des-

de 1988 até hoje, destacam-se ainda colaborações com 

coreógrafos e encenadores como Vera Mantero, José 

Laginha, João Fiadeiro, Sílvia Real, Sofia Neuparth, Rui 

Nunes, Amélia Bentes, Madalena Vitorino, Fiona Wri-

ght, Howard Sonenklar, Jessica Levy, Joana Providên-

cia, Margarida Bettencourt, Nigel Chernock ou Miguel 

Pereira. Para a CNB desenhou as luzes de Pedro e Inês, 

Noite de Ronda e Orfeu e Eurídice, de Olga Roriz, Giselle, 

de Georges Garcia, Requiem, de Rui Lopes Graça, Lento 

para Quarteto de Cordas, de Vasco Wellenkamp, Romeu e 

Julieta, de John Cranko e Cinderela, de Michael Corder.

CRISTINA PIEDADE 
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A identidade é o ponto de partida para os trabalhos apresen-

tados neste final de ano letivo. Mas o que é isso de identidade? 

A nossa identidade própria ou coletiva enquanto membros de 

uma sociedade? Enquanto membros de uma escola, de uma 

cidade, de um país, de um continente? De uma civilização? To-

das estas ideias se confundem quando as tentamos organi-

zar numa matrioska de escalas. Não conseguimos perceber 

o que é mais importante ou menos importante. O que é que 

está no interior ou no exterior de nós. E a identidade cultural 

portuguesa? Existe? Estará a nossa identidade cultural em 

perigo com a globalização? A verdade é que a chamada cul-

tura portuguesa se foi construindo também a partir de África, 

da América e até do Oriente. Será que existem culturas puras, 

ou arte descontaminada? A cultura e a arte são elementos 

indissociáveis de toda a humanidade!

No palco do Teatro Viriato, os alunos da nossa escola, trans-

figuram-se numa diversidade de personagens, assumindo 

movimentos do seu e de outros corpos. Enquanto fio condu-

tor, procurámos usar sonoridades lusófonas, como forma de 

unir expressões corporais e estilos de dança. Queremos que 

neste palco caibam muitos EU, TU, NÓS e VÓS. Revelando as 

suas múltiplas identidades, eles saltam, correm, riem, rodo-

piam, olham, mergulham, flutuam, abraçam, sentem, envol-

vem… Esperemos que vos façam vibrar!

Ana Cristina Pereira 

(Diretora Pedagógica da Escola Lugar Presente)

DANÇA E TEATRO || ESPAÇO ABERTO… 

20 a 25 JUN

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

+info em breve

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

www.lugarpresente.com
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A Escola de Dança Lugar Presente é um estabelecimen-

to de ensino artístico particular localizado em Viseu, 

com início de atividade em 2005 e autorização de fun-

cionamento por parte da Direção Regional de Educação 

do Centro / Ministério da Educação desde 2011, sendo a 

Companhia Paulo Ribeiro - Associação Cultural a sua 

entidade titular.

A atividade do Lugar Presente tem como objetivo pri-

mário o desenvolvimento de programas de formação na 

área da Dança, nomeadamente os cursos de Iniciação 

à Dança, Básico de Dança e Secundário de Dança para 

crianças e adolescentes que frequentam o ensino básico 

e secundário, na região de Viseu.

Paralelamente, esta escola dinamiza ainda Cursos Li-

vres de diversas disciplinas de Dança e Teatro, para 

além de workshops e ateliês de férias, residências artís-

ticas e apresentações para todos os tipos de públicos, a 

partir dos 3 anos de idade.

LUGAR PRESENTE

BIOGRAFIA
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Portátil é um espetáculo de improvisação sem inter-

rupções, em formato longo, do coletivo brasileiro de 

sucesso Porta dos Fundos. Cada espetáculo parte de 

uma entrevista a um membro da plateia que dá origem 

a uma peça inteiramente improvisada, com princípio, 

meio e fim. Com os poucos dados que o voluntário for-

nece aos atores, acompanhados por uma banda sono-

ra composta no momento, o elenco cria uma narrativa 

própria que percorre as memórias do entrevistado. 

Em cada cidade a história é diferente, mas o resultado 

é um espetáculo orgânico, diversificado, que passeia 

por diversas personagens, épocas e lugares, com a fi-

nalidade de contar a história de uma pessoa.

Portátil é, para os integrantes do Porta dos Fundos, 

um lugar de invenção, de desdobramento, desenvolvi-

mento dos atores e cumplicidade com a plateia. Para 

os espectadores, é possível testemunhar, ao vivo, o 

processo criativo do grupo de humor, e para os atores, 

o espetáculo trabalha a química, a cumplicidade, a ge-

nerosidade e a partilha de ideias.

TEATRO || ESPAÇO ABERTO… 

03 JUL

PORTÁTIL
de PORTA DOS FUNDOS

seg 21h30 | 70 min. | m/ 12 anos 

preços únicos 203 (plateia e camarotes)/ 183 (frisas frontais e laterais) // descontos não aplicáveis  // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 

©
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Elenco Gregório Duvivier, 

João Vicente de Castro, 

César Mourão e Gustavo Miranda 

Música Andres Giraldo 

Direção Barbara Duvivier 

Figurinos Gilda Midani 

Cenário Gigi Barreto 

Iluminação Felipe Lourenço 

Operador de som Pedro Benevides 

Supervisão artística Marcio Ballas e 

Gustavo Miranda 

Direção de produção

Roberta Brisson e Marta Brigham 

Realização Porta dos Fundos e H2N 
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É ator, humorista, roteirista e escritor brasileiro. Ficou 

conhecido pelo seu trabalho no cinema e no teatro e, a 

partir de 2012, destacou-se como um dos criadores do 

grupo Porta dos Fundos, cujos vídeos são veiculados 

pelo YouTube. É autor dos livros A partir de amanhã eu 

juro que a vida vai ser agora, Ligue os pontos - Poemas 

de amor e Big Bang, Put Some Farofa e Caviar é uma 

ova. Também assina uma coluna semanal na Folha de 

S. Paulo.

É publicitário, ator e comediante brasileiro. É um dos 

criadores do grupo Porta dos Fundos. Atualmente é ator 

na novela Rock Story, da TV Globo e apresentador do pro-

grama Papo de Segunda no canal GNT.

É ator, autor e diretor colombiano. Especializado em im-

proviso, é um dos criadores do grupo Acción Impro. No 

Brasil trabalha como ator e professor no grupo Impro-

vável e no Portátil. 

É músico, colombiano, de Medellin, especializado em 

espetáculos de improviso. É o diretor musical do gru-

po Accion Impro. No Brasil participa como músico com 

o grupo Improváveis, de São Paulo e no espetáculo Por-

tátil.

Segundo o próprio, “antes de tudo, sou ator”. Foi esse 

o seu sonho quando entrou e se formou na escola do 

Chapitô, em Lisboa. Depois seguiu em 2000 para a Uni-

verCidade do Rio de Janeiro, onde aprofundou os seus 

conhecimentos em Teatro e Televisão. São evidentes as 

suas valências, a sua versatilidade: humorista, impro-

visador, apresentador de televisão, às vezes é cantor, 

faz ilusionismo e malabarismo, toca guitarra. Apresen-

tamos César Mourão, um dos artistas mais completos 

e acarinhados de Portugal, que há anos faz rir grandes 

audiências!

GREGÓRIO DUVIVIER 

JOÃO VICENTE DE CASTRO

GUSTAVO MIRANDA

ANDRES GIRALDO

CÉSAR MOURÃO

BIOGRAFIAS
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Como improvisador, fundou em 2001, com os atores Car-

los M. Cunha e Ricardo Peres, os Commedia a la Car-

te - o maior fenómeno da comédia de improvisação em 

Portugal. O sucesso que se fazia esperar deste projeto 

pioneiro concretizou-se, e desde então levam o Improv 

Comedy ao público português, através de temporadas 

em salas de teatro, e atuações em eventos empresariais. 

Em 2010 realizam a sua primeira grande temporada no 

Teatro Villaret em Lisboa, após terem arrecadado vários 

prémios em festivais de teatro. A partir daí, realizam to-

dos os anos uma temporada histórica, que bate records 

de bilheteira. Em 2013 brilham no Brasil, no Festival Dois 

Pontos, onde apresentam a peça Wanted - baseada em 

improvisação, mas encenada, e são convidados a par-

ticipar em espetáculos de dois dos maiores grupos de 

improvisação Brasileiros - Barbixas e Noite de Improviso. 

Durante essa estadia, César Mourão foi ainda convidado 

para o emblemático e único Programa do Jô. Comemo-

raram 15 anos de existência esgotando o Coliseu de Lis-

boa e Porto com a participação especial do improvisador 

brasileiro Marco Gonçalves.

Como ator e apresentador, César Mourão foi presença 

assídua em programas televisivos na SIC (canal genera-

lista português) entre 2004 e 2013, quer como residente 

em vídeos humorísticos e na apresentação de progra-

mas em prime time, quer como criativo e dinamizador 

de conteúdos. Em 2014 protagonizou e dirigiu o elenco 

da mini série portuguesa Sal, uma aposta da SIC na ca-

tegoria de humor. Uma comédia irreverente com o argu-

mento de João Quadros e Frederico Pombares, gravada 

na ilha do Sal, em Cabo Verde.

A solo, o César criou e esteve em palco, em 2015, com a 

peça “Esperança’”, um monólogo sobre uma velha que 

combate a solidão recorrendo à sua memória fértil. O re-

sultado é poético e cómico, num espetáculo com encena-

ção do brasileiro André Paes Leme e que foi igualmente 

um enorme sucesso de bilheteira nacional. Esse foi o ano 

em que inicia também a colaboração publicitária com a 

Cerveja Sagres, protagonizando uma série de campanhas 

multimeios, cujo objetivo é despertar os portugueses 

para a importância do convívio entre amigos.

No verão de 2015, enquanto está de férias no Brasil, é 

convidado pelos Porta dos Fundos para participar no 

vídeo Tradutor, contracenando com Gregório Duvivier e 

João Vicente de Castro. Foi assim o primeiro português 

a participar num vídeo deste fenómeno viral de humor.

No cinema, participou nos remakes de O Pátio das Can-

tigas e A canção de Lisboa, tendo interpretado os papéis 

que pertenciam ao icónico comediante Vasco Santana e 

que lhe valeram a nomeação para Melhor Ator Principal 

em Cinema, nos importantes Prémios Áquila 2016. Estes 

filmes foram sucessos de bilheteira, aliás, O Pátio das 

Cantigas figura como o filme português mais visto de 

sempre (mais de 607 mil espectadores) e o tema musi-

cal, de A Canção de Lisboa, intitulado Será amor, escrito 

por Miguel Araújo e cantado por César Mourão e a atriz 

brasileira Luana Martau, é um êxito nas rádios até aos 

dias de hoje.

Porque é pai, e uma voz bem conhecida do público in-

fantil, César tem um carinho especial por dobragens, já 

tendo dado voz a várias longa-metragem de animação. 

Participou, entre outros, na versão portuguesa de Para-

norman e dos Mínimos, tendo este último registado uma 

das melhores receitas registadas no panorama nacional, 

com mais de 200 mil espectadores em apenas dois dias.

Em janeiro de 2016 estreia-se na Rádio Comercial, jun-

tando-se à famosa equipa das manhãs, composta por 

Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Luísa 

Barbosa e Ricardo Araújo Pereira (um dos programas 

mais ouvidos em Portugal, com um share de 1 milhão de 

ouvintes), tendo a seu cargo a rubrica Rebenta a Bolha. 

Emitida de segunda a sexta-feira, a aposta é no humor 

de improviso, dois minutos feitos a partir de uma his-

tória proposta pelos ouvintes. Com o Rebenta a Bolha, 

César Mourão obteve um enorme sucesso e assumiu-se 

como o único radialista a fazer comédia de improviso na 

atualidade. Ao fim de duas temporadas, a rubrica con-

quistou o público de várias idades e tornou-se um fenó-

meno, dando origem a um jogo de tabuleiro, uma app e 2 

espetáculos ao vivo com lotação esgotada, no Coliseu do 

Porto e na arena do Campo Pequeno em Lisboa. Já com 

estreitas relações com os elementos da Porta dos Fun-

dos, em dezembro de 2016, é o convidado especial na 2ª 

digressão portuguesa do espetáculo Portátil, com ses-

sões esgotadas em Lisboa, Coimbra, Porto e Guimarães.

Com uma longa carreira pela frente, César já deixou a 

sua marca na comédia falada em português. O futuro vai 

ser brilhante e claro, sempre sorridente. Bravo, César!
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Desde o início que a Companhia Nacional de Bailado 

tem privilegiado o contacto com escolas de dança, 

com vista à promoção desta disciplina artistica, ao 

contacto entre alunos e bailarinos profissionais, 

mas também com o objetivo de inspirar os jovens a 

uma aprendizagem exigente da dança. Aproveitan-

do a digressão dos quatro grandes êxitos que mar-

caram as temporadas mais recentes da Companhia 

Nacional de Bailado, o professor e ensaiador Rui 

Alexandre da companhia irá orientar uma master-

class de dança clássica. 

MASTERCLASS

07 JUL

DANÇA CLÁSSICA
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

orientação RUI ALEXANDRE

sex 10h30 às 12h00 

público-alvo alunos m/ 11 anos com formação em dança

preço único 1,503
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Inserido no programa dos 40 anos

da Companhia Nacional de Bailado
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A Companhia Nacional de Bailado apresenta no Teatro 

Viriato quatro grandes êxitos que marcaram as suas 

temporadas mais recentes. Treze Gestos de um Corpo, 

de Olga Roriz, é uma referência a nível nacional e inter-

nacional, constituída por uma sucessão de solos que se 

apresentam num crescente de intensidade dramática. 

Será que é uma Estrela?, recentemente coreografada por 

Vasco Wellenkamp, homenageia a bailarina Graça Bar-

roso. Herman Schmerman, de William Forsythe, mostra-

-nos o encontro de um casal, através de uma execução 

técnica quase impossível e sugere-nos ainda uma nar-

rativa de humor muito subtil. Para finalizar, Ohad Naha-

rin demostra a sua capacidade de saber fazer o público 

dançar com a peça Minus 16. 

DANÇA

07 JUL 

TREZE GESTOS DE UM CORPO

SERÁ QUE É UMA ESTRELA?

HERMAN SCHMERMAN

MINUS 16
coreografias de OLGA RORIZ, VASCO WELLENKAMP, WILLIAM FORSYTHE e OHAD NAHARIN

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

sex 21h30 | 120 min. aprox. c/ intervalo | m/ 6 anos

preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág 84) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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TREZE GESTOS DE UM CORPO

coreografia Olga Roriz

música António Emiliano

SERÁ QUE É UMA ESTRELA?

coreografia Vasco Wellenkamp 

HERMAN SCHMERMAN

coreografia, espaço cénico 

e desenho de luz William Forsythe 

música Thom Willems

MINUS 16

coreografia e figurinos Ohad Naharin

Inserido no programa dos 40 anos

da Companhia Nacional de Bailado
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Olga Roriz, natural de Viana do Castelo teve como for-

mação artística na área da Dança o curso da Escola de 

Dança do Teatro Nacional de S. Carlos, com Ana Ivanova, 

e o curso da Escola de Dança do Conservatório Nacional 

de Lisboa. Em 1976, ingressou no elenco do Ballet Gul-

benkian, sob a direção de Jorge Salavisa, permanecen-

do até 1992, tendo sido primeira bailarina e coreógrafa 

principal. Em maio de 1992, assumiu a direção artísti-

ca da Companhia de Dança de Lisboa. Em fevereiro de 

1995, fundou a Companhia Olga Roriz, da qual é diretora 

e coreógrafa. O seu reportório na área da dança, teatro 

e vídeo é constituído por mais de 90 obras, onde se des-

tacam as peças Treze Gestos de um Corpo, Isolda, Casta 

Diva, Pedro e Inês, Paraíso, A Sagração da Primavera e 

Antes que matem os Elefantes. Criou e remontou peças 

para um vasto número de companhias nacionais e es-

trangeiras entre elas o Ballet Gulbenkian e Companhia 

Nacional de Bailado (Portugal), Ballet Teatro Guaira 

(Brasil), Ballets de Monte Carlo (Mónaco), Ballet Nacio-

nal de Espanha, English National Ballet (Reino Unido), 

American Reportory Ballet (E.U.A.), Maggio Danza e Alla 

Scala (Itália). Internacionalmente, os seus trabalhos fo-

ram apresentados nas principais capitais Europeias, as-

sim como nos E.U.A., Brasil, Japão, Egito, Cabo Verde, 

Senegal e Tailândia. Tem um vasto percurso de criação 

de movimento para o teatro e ópera. Na área do cinema 

realizou três filmes, Felicitações Madame, A Sesta e In-

teriores. Várias das suas obras estão editadas em DVD 

pela produtora Real Ficção, realizadas por Rui Simões. 

Uma extensa biografia sobre a sua vida e obra foi editada 

em 2006, pela Assírio&Alvim, com texto de Mónica Guer-

reiro. Desde 1982, Olga Roriz tem sido distinguida com 

relevantes prémios nacionais e estrangeiros. Entre eles 

destacam-se o 1º Prémio do Concurso de Dança de Osaka-

-Japão (1988), Prémio da melhor coreografia da revista 

londrina Time-Out (1993), Prémio Almada (2004), Conde-

coração com a insígnia da Ordem do Infante D. Henrique – 

Grande Oficial pelo Presidente da República (2004), Grande 

Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores e Mileniumb-

cp (2008), Prémio da Latinidade (2012).

Vasco Wellenkamp ingressou, em 1968, no Ballet Gul-

benkian. De 1973 a 1975 foi bolseiro do Ministério da 

Educação em Nova Iorque, na Escola de Dança Con-

temporânea de Martha Graham. Ainda em Nova Ior-

que frequentou o curso de composição coreográfica de 

Merce Cunningham e trabalhou com Valentina Pereys-

lavec, no American Ballet Theatre. Em 1978, como bol-

seiro da Fundação Gulbenkian, frequentou o curso para 

coreógrafos e compositores da Universidade de Surrey, 

em Inglaterra. 

De 1977 a 1996, desempenhou as funções de coreógrafo 

residente, professor de Dança Moderna e ensaiador do 

Ballet Gulbenkian. Em 1975, foi nomeado professor de 

Dança Moderna da Escola de Dança do Conservatório 

Nacional e, em 1983, professor coordenador da Escola 

Superior de Dança de Lisboa. Vasco Wellenkamp coreo-

grafou no Brasil para o Ballet do Teatro Municipal de São 

Paulo, o Ballet de Niterói, a CIA Cisne Negro e o Ballet 

Guaíra, na Argentina para o Ballet Contemporâneo do 

Teatro San Martin, na Inglaterra, para o Extempora-

ry Dance Theater, o Dance TheaterComune e a Compa-

nhia Focus On, na Suíça para o Ballet du do Grand Thea-

tre de Gèneve, na Itália para o Balletto di Toscana, na 

Croácia para o Tetro da Ópera de Zagreb, na Áustria Oper 

Graz. Em janeiro de 1999, criou a Companhia Portugue-

OLGA RORIZ

VASCO WELLENKAMP 

BIOGRAFIA
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Mantém-se ativo, no panorama da coreografia, há mais 

de 45 anos. É reconhecido o seu trabalho na reorientação 

da dança, a partir da identificação com o reportório clás-

sico, rumo a uma forma artística dinâmica e condizen-

te com o século XXI. Iniciou os seus estudos na Florida, 

dançou no Joffrey Ballet e depois no Ballet de Estugar-

da, onde foi nomeado coreógrafo residente, em 1976. Ao 

longo dos sete anos seguintes coreografou, ainda, para 

companhias europeias e norte-americanas. Entre 1984 e 

2004, dirigiu o Ballet de Frankfurt. No ano seguinte criou 

a Companhia Forsythe que dirigiu ao longo de dez anos. 

As suas mais recentes criações foram desenvolvidas e 

apresentadas exclusivamente por esta companhia, mas 

o seu reportório anterior é dançado por elencos como os 

do Ballet Mariinsky, The New York City Ballet, The San 

Francisco Ballet, o Ballet Nacional do Canadá, o Sempe-

roper Dresden Ballet, o Royal Ballet ou o Ballet da Ópe-

ra de Paris. Tem sido distinguido com os mais distintos 

prémios nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Ale-

manha, Itália ou Suécia. Tem recebido encomendas para 

produção de instalações de arquitetura e performance. 

Inúmeros museus, bienais e festivais têm apresentado 

as suas instalações e filmes. Em colaboração com espe-

cialistas em comunicação e pedagogos tem desenvolvi-

do novas abordagens à documentação da dança, pesqui-

sa e educação. A sua aplicação informática Tecnologias 

da Improvisação é utilizada como ferramenta de ensino 

por companhias profissionais, conservatórios, universi-

dades ou programas de pós-graduação em arquitetura. 

Forsythe é regularmente convidado para apresentação 

de palestras e workshops em universidades e institui-

ções culturais. Em 2015, foi nomeado Coreógrafo Asso-

ciado do Ballet da Ópera de Paris. Artifact II, In The Middle 

Somewhat Elevated e The Vertiginous Thrill of Exactitude, 

são criações de Forsythe anteriormente dançadas pela 

Companhia Nacional de Bailado. 

Ohad Naharin tem sido aclamado como um dos mais 

proeminentes coreógrafos contemporâneos mundiais. 

Diretor artístico da companhia de dança israelita  Bat-

sheva, desde 1990, tem-na guiado segundo uma visão 

artística audaz e revigorado o seu repertório com as 

suas coreografias cativantes. Naharin criou mais de vin-

te trabalhos para a companhia principal e para o agru-

pamento júnior, Batsheva Ensemble. Para além disso, 

recriou mais de dez outras obras e trabalhou trechos do 

seu reportório para criar Decadance, um espetáculo em 

constante evolução. 

Naharin iniciou os seus estudos com a companhia de 

dança da Batsheva, em 1974. No seu primeiro ano, Mar-

tha Graham convidou-o para se juntar à sua compa-

nhia em Nova Iorque. Nessa cidade estudou na Escola 

do American Ballet, treinou no Juilliard School e apurou 

a sua técnica com Maggie Black e David Howard. Em 

1980, formou a Companhia de Dança Ohad Naharin. Re-

cebeu encomendas de companhias de renome mundial 

como a Companhia de Dança Contemporânea Kibbutz e 

Nederlands Dans Theater.

sa de Bailado Contemporâneo que dirigiu até outubro de 

2007. Foi nomeado Diretor Artístico do Festival de Sintra, 

em setembro de 2003.

Vasco Wellenkamp foi galardoado, em 1996, com a me-

dalha de ouro e o prémio para o melhor coreógrafo, no 

II Concurso Internacional de Dança do Japão, com a obra 

A Voz e a Paixão. Em 1994, a 10 de junho, foi condecorado 

com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henri-

que, por sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli-

ca, Dr. Mário Soares.

Entre 2007 e 2010, dirigiu artisticamente a Companhia 

Nacional de Bailado.

Em novembro de 2010, retomou o cargo de Diretor Ar-

tístico da Companhia Portuguesa de Bailado Contempo-

râneo. 

Em 2014, a coprodução, FADO/ Ritual e Sombras, que co-

reografou para a CPBC e o IDT, ganhou o primeiro pré-

mio, na categoria Escolha do Público para a melhor pro-

dução apresentada na Holanda.

WILLIAM FORSYTHE

OHAD NAHARIN 
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Naharin foi também pioneiro na criação de uma inovado-

ra linguagem de movimento: Gaga que enfatiza a explo-

ração da sensação e disponibilidade para o movimento, 

tornando-se no método principal de treino para os bai-

larinos da Batsheva.

Os talentos de Naharin fizeram-no acumular uma série 

de prémios e menções honrosas. Em Israel, recebeu o 

Doutoramento Honoris Causa de Filosofia, pelo Instituto 

da Ciência de Weizmann, o prestigiado Prémio Israelita 

para Dança, o Prémio Jewish Culture Achievement atribuí-

do pela Fundação da Cultura Judaica, o Doutoramento 

Honoris Causa de Filosofia pela Universidade Hebraica 

e ainda o prémio EMET na categoria de Arte e Cultura.

Naharin foi também condecorado com a Ordem de Cava-

leiro das Artes e das Letras pelo governo francês, recebeu 

em dois anos consecutivos o Prémio New York Dance and 

Performance - Bessie, o Prémio Lifetime Achievement do 

Festival de Dança Americana Samuel H. Scripps, o Prémio 

da Dance Magazine e, em 2013, o seu mais recente Dou-

toramento Honoris Causa, pela Juilliard.
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No mega-projeto a que Luis Miguel Cintra se lança de-

pois de fechada a Cornucópia, com um grupo de atores 

com quem mantém laços de cumplicidade, a dupla mí-

tica D. João e o seu criado Esganarelo chega ao Teatro 

Viriato, que coproduz a iniciativa em colaboração com 

parceiros de mais três cidades. Em cada uma delas se 

criará, em diálogo com grupos de espectadores, uma 

das partes do texto que irá formar um grande espetá-

culo (a apresentar em 2018). O D. João e o Esganarelo 

que Viseu verá aparecer já não correspondem à dupla 

do saudável criado e do terrível sedutor que se conhece 

da genial ópera de Mozart. Este D. João está cansado e 

arrasta-se de terra em terra com o criado amigo, quase 

como num road movie, fugindo de uma polícia que o con-

denará à morte por ter assassinado um Comendador, 

pai de uma das mulheres seduzidas. 

ENCONTRO

28 JUL

UM D. JOÃO PORTUGUÊS

AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS) PRIMEIRO ENCONTRO: ANÁLISE DO TEXTO
com LUIS MIGUEL CINTRA

sex 19h30 às 22h00

público-alvo interessados em conhecer e acompanhar o processo de trabalho de Luis Miguel Cintra

inscrições obrigatórias na Bilheteira do Teatro Viriato

lotação 20 participantes 

Entrada gratuita

©
 D

R

Um D. João Português

Dramaturgia e encenação Luis Miguel Cintra

Com André Pardal, Bernardo Souto,

Dinis Gomes, Duarte Guimarães,

Guilherme Gomes, Joana Manaças,

João Reixa, José Manuel Mendes,

Leonardo Garibaldi, Luís Lima Barreto,

Nídia Roque, Rita Cabaço, Rita Durão,

Sílvio Vieira e Sofia Marques

Direção de produção e assistência

de encenação Levi Martins

Coprodução Companhia Mascarenhas-Martins, 

Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor
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Partindo da Comédia nova intitulada o convidado de 

pedra ou D. João Tonorio, o dissoluto, de Molière, o en-

cenador Luis Miguel Cintra, em conjunto com atores 

ligados ao trabalho do Teatro da Cornucópia procuram 

construir um mega espetáculo intitulado Um D. João 

Português. Para tal, propõe-se em dividir o texto em 

quatro partes e a trabalhá-lo com diversos teatros, 

entidades e comunidades. 

Em Viseu, depois de um primeiro encontro de tra-

balho criativo em julho, o encenador apresenta o 3º 

e 4º atos deste trabalho. Em As Árvores (dos desgos-

tos), D. João e Esganarelo passam pelo cemitério e 

cruzam-se com a estátua funerária do comendador 

que D. João matou. Para espanto dos dois, um morto 

aceita o convite.

SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO 

TEATRO

15 e 16 SET

AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS)
dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 12 anos

preço a definir

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

ESTREIA
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Mais do que pelas competências curriculares de cada um, este grupo define-se por relações pessoais a que dá muita impor-

tância: a simples amizade, mas também a cumplicidade em torno da maneira como Luis Miguel Cintra encara o teatro – uma 

forma de convívio, quer entre aqueles que o fazem, quer aqueles que convida para partilhar o seu trabalho. Apresentamos, 

como é habitual, o currículo de cada um, não para exibir pergaminhos, mas para entender como de pessoas tão diferentes 

se pode formar um verdadeiro grupo.

SOBRE O GRUPO DE TRABALHO

Curso de Formação de Atores na ACT. Licenciatura em 

Teatro na ESTC. Passou os últimos meses do curso em 

intercâmbio no Rio de Janeiro, na UNIRio. Trabalhou 

com o Teatro da Cornucópia, a Companhia de Teatro de 

Almada, Teatro do Bairro, Byfurcação, Tapafuros, Os 

Possessos e Teatro da Cidade. Tem também experiência 

em televisão e cinema.

Formado pela Escola Profissional de Cascais (2011) e 

pela ESTC (2014). Trabalhou com Carlos Avilez, Jorge 

Silva Melo, João Mota e Luis Miguel Cintra. Em cinema 

trabalhou com Fanny Ardant e Sandro Aguilar. É um dos 

membros fundadores do Teatro da Cidade, uma recente 

companhia constituída por Rita Cabaço, Guilherme Go-

mes, João Reixa e Nídia Roque.

Frequentou o Conservatório de Dança. Em teatro traba-

lhou com a Cornucópia, Primeiros Sintomas, Máquina 

Agradável, entre outros. No cinema trabalhou com João 

Botelho, João César Monteiro, Raoul Ruiz, Sérgio Tré-

faut, Teresa Villaverde, entre outros. À noite transforma-

-se em dj Dinis... Quando nasce o sol transforma-se em 

lobisomem.

ANDRÉ PARDAL

BERNANDO SOUTO

DINIS GOMES

BIOGRAFIAS
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Começou em Benfica com António Feio. Formou-se na 

ESTC (2000). Foi ator do Teatro da Cornucópia durante 19 

anos, tendo participado em vários espetáculos da com-

panhia encenados por Luis Miguel Cintra, Christine Lau-

rent, Carlos Aladro e Brigitte Jaques. Trabalhou também 

com António Feio, Ricardo Aibéo, Joaquim Horta, Ca-

tarina Requeijo e Rodrigo Francisco. Trabalhou para a 

televisão portuguesa, brasileira e francesa. No cinema, 

trabalhou em filmes de Maria de Medeiros, João Tuna, 

Raoul Ruiz, entre outros.

Em Viseu, participou no projeto PANOS (enc. Graeme 

Pulleyn). Criou os projetos online de divulgação de poe-

sia Odeapessoa e Dizedor. Frequentou a Royal Academy 

of Dramatic Arts, em Londres, no verão de 2010. Fez o 

curso de atores da ESTC (2014). Trabalhou com João 

Mota e Luis Miguel Cintra. Trabalhou na Cornucópia 

a partir de 2014, onde fez o papel de Hamlet em 2015. 

Membro fundador do Teatro da Cidade.

É formada em Dança e em Teatro (ESD e ESTC). Desde 

2005, tem trabalhado como bailarina e atriz com diver-

sos criadores, nomeadamente Guillermo Weickert, João 

Brites, Luis Miguel Cintra, Madalena Victorino, Jorge 

Silva Melo, Miguel Moreira, Sebastian Prantl, Tanz Ate-

lier Wien, Stephen Medcalf, Teresa Ranieri. Em 2014, 

cria, em conjunto com outros atores, o coletivo teatral 

auéééu. Desde 201, faz parte da equipa do serviço educa-

tivo do Museu Calouste Gulbenkian. É responsável pela 

programação das oficinas para a infância no Teatro Mu-

nicipal Joaquim Benite.

Nasceu nas Caldas da Rainha, a 19 de setembro de 1991. 

Começou a sua formação em Teatro na Escola de Teatro 

Raúl Solnado em 2007, onde trabalhou com Raúl Sol-

nado, Joselita Alvarenga, José Renato Solnado, Thiago 

Justino, entre outros. Em 2014 licenciou-se em Teatro 

pela Escola Superior de Teatro e Cinema e estreou-se 

profissionalmente em 2013 com os Artistas Unidos numa 

encenação de Jorge Silva Melo. Trabalhou com João 

Mota e Luis Miguel Cintra.

Foi ator no Teatro da Cornucópia desde 1982 (há 32 anos) 

e até ontem. Foi desde sempre professor de milhares de 

alunos no ensino secundário e universitário. Gosta par-

ticularmente de música e cantou no coro Polifonia. De 

vez em quando ainda dá aulas de cultura geral aos seus 

colegas atores.

É atualmente o mais jovem elemento deste grupo. Tem o 

curso de Interpretação da Escola Profissional de Teatro 

de Cascais. Em 2013, fundou a Inquietarte - Associação 

Cultural onde trabalha como encenador e membro da 

direção. Trabalhou como assistente de encenação no 

espetáculo Música, de Frank Wedekind, e como ator no 

Recital Apollinaire, do Teatro da Cornucópia.

DUARTE GUIMARÃES

GUILHERME GOMES 

JOANA MANAÇAS 

JOÃO REIXA

JOSÉ MANUEL MENDES

LEONARDO GARIBALDI 
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Curso de Cinema. Mestre em Estudos de Teatro. Como 

muitas outras pessoas, passou por muitos ofícios, não 

se especializando – por convicção – em nenhum deles. 

Meteu-se-lhe na cabeça que havia de tornar o Montijo na 

cidade do teatro. Por isso, fundou uma companhia com a 

sua mulher e amigos. Encontrou em Luis Miguel Cintra 

um colega de trabalho que também gosta de “touradas”.

Foi durante muitos anos o decano do Teatro da Cornucó-

pia (onde trabalhou desde a fundação), o que conseguiu 

acumular com o estatuto de professor de ensino secun-

dário, da licenciatura à reforma, em Almada e Lisboa. 

Ganhou com Gastão Cruz o gosto de dizer poesia e com 

a Cornucópia o gosto de traduzir.

Curso de Românicas. Ator e encenador desde o Grupo de 

Teatro da Faculdade de Letras em 1969. Curso de Teatro 

em Inglaterra. Fundador e diretor do Teatro da Cornucó-

pia desde 1973 e durante 43 anos. Ator de cinema, ence-

nador de ópera, Comendador, galardão que muito bem 

lhe assenta por ter sido conseguido por dois amigos 

que se meteram na política, um Presidente e um Chefe 

de Governo. Tem dificuldade em agradecer a todos os 

que, ao longo da vida, quiseram multiplicar esta honrosa 

experiência. Honra-se de ter tido como parceiros, para 

além de tanta gente, a cenógrafa Cristina Reis, o maes-

tro João Paulo Santos e o cineasta Manoel de Oliveira, a 

quem fica devedor do pouco que até agora conseguiu. Il 

resto, il resto non dico. Ognuno, ognuno lo sá ááááá, ognu-

no lo sá. Como canta o Leporello, o Esganarelo na versão 

de Mozart. Amigos? Son già mille e tre.

Licenciou-se em Teatro na ESTC, depois de ter iniciado 

a sua formação na Escola Profissional de Cascais. Parti-

cipou no projeto PANOS, da Culturgest, em 2007 e 2008. 

Trabalhou com Carlos Avilez, Ana Ester, Rui Mário, Luca 

Aprea, Howard Sonenklar e Luis Miguel Cintra. Faz parte 

do grupo que fundou o Teatro da Cidade.

Frequentou o curso de Interpretação da Escola Pro-

fissional de Cascais. Licenciou-se em Teatro na ESTC. 

Estreou-se profissionalmente no TEC, tendo participa-

do em vários espetáculos encenados por Carlos Avilez. 

Participou em vários espetáculos dos Artistas Unidos e 

do Teatro da Cornucópia. Também faz parte do Teatro da 

Cidade.

Começou em Carnaxide no Grupo de Teatro 4.º Período 

O do Prazer, orientado por António Fonseca. Trabalhou 

com muitos encenadores: João Perry, Fernando Heitor, 

Luis Miguel Cintra, Christine Laurent, Jorge Silva Melo, 

Ricardo Aibéo, Rafaela Santos, Nuno Cardoso, António 

Quito, Joaquim Horta. No Teatro da Cornucópia traba-

lhou ao longo de 22 anos. No cinema, trabalhou com: 

João César Monteiro, José Álvaro Morais, José Fonse-

ca e Costa, Alberto Seixas Santos, Catarina Ruivo, João 

Constâncio, Rita Azevedo Gomes, Bruno Ramos, Inês 

LEVI MARTINS 

LUÍS LIMA BARRETO

LUIS MIGUEL CINTRA 

NÍDIA ROQUE

RITA CABAÇO 

RITA DURÃO
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Oliveira, Maria de Medeiros, Jane Waltz, Jacinto Lucas 

Pires, André Santos e Marco Leão. Participa na orien-

tação e dinamização da oferta de teatro em contextos 

formais e não formais.

Curso de Teatro. Estudou Sociologia também. Trabalhou 

como ator no Teatro da Cornucópia, onde se fez amigo de 

Luis Miguel Cintra e dos outros colegas desta lista. Tam-

bém faz cinema e televisão. Juntou-se recentemente a 

amigos e colegas de faculdade para criar o seu próprio 

trabalho artístico. Novidades em breve.

Atriz e Realizadora. Concluiu o curso de Formação de 

Atores da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Tra-

balhou regularmente com o Teatro da Cornucópia desde 

1996 até aos dias de hoje e continuaria, assim fosse pos-

sível. Trabalhou em cinema como atriz em vários proje-

tos e como realizadora realizou os documentários Vê-

-los assim tão pertinho (2010), 8816 versos (2013) e Ilusão 

(2014), este último vencedor do Prémio do Público para 

a Melhor Longa-metragem Portuguesa no Doclisboa’14. 

Como atriz ganhou o Prémio SPAutores 2016 na categoria 

Melhor Atriz de Teatro com o espetáculo Lisboa Famosa, 

Portuguesa e Milagrosa, com encenação de Luis Miguel 

Cintra. Como não poderia deixar de ser.

SÍLVIO VIEIRA 

SOFIA MARQUES
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GALERIA TEMPORÁRIA
PALÁCIO DO GELO SHOPPING [LOCAL PISO 1 / LOJA 115 A]

Em 2015, o Palácio do Gelo convidou o Teatro Viriato a ocupar um espaço comercial e a transformá-lo numa Galeria 

Temporária, a qual desde essa data tem acolhido exposições, exibição de documentários e a realização pontual de 

atividades. Esta é uma iniciativa que permite a divulgação do Teatro Viriato, da Companhia Paulo Ribeiro e da Escola 

Lugar Presente. 

Para além deste trabalho de promoção, o Teatro Viriato e o Palácio do Gelo serão parceiros do FujiFilm – Festival 

Internacional de Fotografia com a apresentação da exposição de Rasmus Degnbol. 

FUJIFILM – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA

EXPOSIÇÃO

06 MAI a 04 JUN

EUROPE’S NEW BORDERS
de RASMUS DEGNBOL

EXPOSIÇÃO 

27 MAR a 05 MAI

A LESTE
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO

27 MAR a 05 MAI

SEMPRE EM FRENTE ATÉ AO AMANHECER
de ZITO MARQUES | produção TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO

06 JUN a 25 JUL

PONTO DE PARTIDA – RESIDÊNCIA E CRIAÇÃO
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO

06 JUN a 25 JUL

VISEU A 01 DO 06’13
de ZITO MARQUES | produção TEATRO VIRIATO

TEATRO VIRIATO
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EXPOSIÇÃO 

27 MAR a 05 MAI

COMPANHIA PAULO RIBEIRO COMEMORAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO
de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO

27 MAR a 05 MAI

A INTERPRETAÇÃO FÍSICA DAS IDEIAS
workshop de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

EXPOSIÇÃO

06 JUN a 25 JUL

DIÁLOGOS EM LUGARES NÃO IMAGINADOS
de CARINA MARTINS

DOCUMENTÁRIO

06 JUN a 25 JUL

À MANEIRA DE PAULO RIBEIRO
oficina de LEONOR BARATA

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO 

27 MAR a 05 MAI

10 ANOS LUGAR PRESENTE
de JOSÉ ALFREDO

ESCOLA LUGAR PRESENTE
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FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotografias de HERMAN SHMERMAN © Bruno Simão 

Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica 

NIPC 504 570 870 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, salvo algumas exceções.

Partindo da chegada de uma nova 
estação do ano, a imagem da tem-
porada ABR/JUL tem como pano 
de fundo a celebração da prima-
vera, concretizada na seleção das 
cores Amarelo e Roxo e pela pre-
sença de pétalas em sinal de re-
nascimento natural. Contrastando 
com este sentimento festivo, a de-
signer aborda algumas temáticas 
mais sombrias que marcam a nova 
programação. Como por exemplo a 
morte e o suicídio tão presentes no 
espetáculo Despertar da Primave-
ra, representados pelas moscas, a 
cabeça de peixe e os vermes necró-
fagos. Se por um lado a figura cen-
tral, o bailarino vestido com uma 
saia, tanto remete para os espe-
táculos da Companhia Nacional de 
Bailado, com os seus solos, duetos 
e alternância entre elencos femini-
nos e masculinos, também alude à 
homossexualidade e libertação da 
sociedade moralista e conservado-
ra da nova criação dos Teatro Pra-
ga. Da Companhia Nacional de Bai-
lado referência ainda à coreografia 

A Perna Esquerda de Tchaikovski, às 
dores que a dança provoca no cor-
po de um intérprete, representadas 
neste quadro através do peixe agar-
rado à perna esquerda do bailarino. 
Na nova temporada há ainda lugar 
para o encontro com o teatro e com 
a gastronomia com a peça Pasta e 
Basta – Um Mambo Italiano. Esse 
encontro é bastante visível na ima-
gem, na utilização pela designer de 
elementos como o esparguete, o 
peixe, a panela, a lata de conserva 
e o vapor. No global, o que transpa-
rece é uma ideia de esperança, de 
uma mão que pode ajudar na liber-
tação, de um salto de um bailarino 
para a fuga necessária, de um en-
contro que convida ao convívio in-
tercultural.

SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA, DE CATHRIN LOERKE
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Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor 
Administrativo e Financeiro • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira 
• Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Coordenação de 
Produção • Carlos Fernandes Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro 
Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Comunicação e Imprensa 
• Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes 
Frente de Casa • Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • 
Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação 
Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico 
• Acolhimento do Público Aliosman Ahmed, Ana Rilho, André Rodrigues, Bruno 
Marques, Carla Juliane, Catarina Ferreira, Cláudio Alves, Franciane Maas, 
Francisco Pereira, João Almeida, Luís Sousa, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, 
Roberto Terra, Rúben Marques, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva  
• Colaboração Técnica 

O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do Espectáculo de 
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por

EQUIPA
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INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre 
os bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos 
do Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube 
de Viseu; Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal 
de Viseu e SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de 
Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais, 
Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos 
escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe beneficiar de descontos 
progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 
De seg a sex, das 13h00 às 19h00. 
Em dias de espetáculo das 13h00 às 22h00. 
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo, 
encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre 
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.
Agora também em BOL 
(www.teatroviriato.com), nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS 
Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes reservados devem ser 
levantados até 3 dias após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de 
início do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a 
bilhete gratuito. 
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de 
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
O Teatro Viriato estabeleceu uma parceria com a empresa de transporte de 
passageiros União. Para mais informações ver página 68.
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos 
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, uma semana antes da data da 
atividade. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.° 
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), não havendo lugar ao reembolso do 
preço pago pelo bilhete. 
O bilhete deverá ser conservado até ao final do espetáculo. 
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, assim como fumar, 
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras fontes de 
sinal sonoro. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Assistência a pessoas 
com deficiência motora. 
(Agradecemos a sua solicitação 
antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente); 
Internet wireless;
Foyer aberto em 
horário de Bilheteira e Bar.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

ASSINATURAS

Preço
A 103

Preço
B 153

Preço
C 203

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Hiper 3 2 5 603 253

Mini 2 1 3 353 153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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PLANTA DE SALA

*aplicáveis todos os descontos  |  **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 10,001

Outros Preços Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 anos (em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo indicação em 
contrário e mediante apresentação de comprovativo do 
Centro de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares
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Amigos · 2017

Vivace Dão · Quinta do Perdigão
Sostenuto Abyss & Habidecor 
Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta 
Moderato Família Caldeira Pessanha • Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA 
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco 
Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • 
Benigno Rodrigues • Cláudia Saraiva • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana 
Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares 
Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos • Isaías Gomes Pinto • João José 
Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca •  José Gomes • José Luís Abrantes • Júlio da 
Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • 
Paula Nelas • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria 
da Conceição e Silva 
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Diogo Ascenção • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim 
Barbosa • Gaspar Gomes • Maria Leonor Martins • Maria Inês Pinto • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • 
Rafael Cunha Ferreira • Tomás Madoreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2017

Apoio · 2017 Assistentes de Sala vestidos por

Apoio à divulgação · 2017
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ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;
·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Leya no foyer do Teatro Viriato;
·  Benefícios fiscais;
·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 
·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);
·  Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;
·  Descontos na Mais Optica (informações na loja);

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 em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

GERAL 232 480 110 

SITE www.teatroviriato.com

E-MAIL geral@teatroviriato.com

MAIS INFORMAÇÕES:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa

E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

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


