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NOTA

A partir de 01 de janeiro de 2012, o Teatro Viriato passou a adotar o novo acordo ortográfico 
da língua portuguesa. Assim, todos os novos conteúdos serão redigidos de acordo com as 
novas regras. 

SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO

MAIO

10 e 11 qui e sex 21h30 WOYZECK

03 a 05 qui a sáb É COMO DIZ O OUTRO21h30

16 qua 22h00 GUITOLÃO

ABRIL

02 a 05 seg a qui 10h00 às 12h30
e 14h30 às 17h00

TESOUROS ANIMADOS

12 a 14 qui
sex e sáb

15h00
21h30

ORTSNOM/MONSTRO

04 RITA BRAGAqua 22h00

18 qua 22h00 RODRIGO AMADO MOTION TRIO + JEB BISHOP

11 sáb 21h30 ORQUESTRA DE JAZZ DE MATOSINHOS20 sex 21h30  ÉDIPO

27 sex TROPEÇAR21h30

18 a 20 qua e qui
sex

19h00 às 22h00
19h00 às 21h00

WORKSHOP DE TEATRO VISUAL

JUNHO

07 qui 11h00 e 16h30 FARFALLE

13 TRIBUTO A STINGqua 22h00

02 sáb 21h30 OVERDRAMA

21 MARKO TOPCHIIqui 21h30

16 sáb 21h30 HISTÓRIAS DO BOSQUE DE VIENA

29, 30 JUN 
e 01 JUL

sex a dom + info em breve APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

JULHO

07 sáb 16h30 RAÍZ DE MEMÓRIA

07 VOLCANO SKINsáb 22h00

02 a 06 seg a sex 10h00 às 13h00 CRIATURAS DOS NOSSOS SONHOS
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O quadrimestre da Primavera, início de Verão, tem sido aquele em que mais se revela 

toda a actividade que dedicamos ao envolvimento da comunidade na participação e cons-

trução de obras, que integram a programação do Teatro Viriato. É, sem dúvida, o período 

do ano em que os nossos públicos passam a ser também os nossos artistas. O trabalho 

comunitário é, claramente, a parte da programação com maior expressão, no entan-

to, seremos também visitados por grandes actores e encenadores surpreendentes que 

farão do riso uma fórmula vital para falar do que é sério. Haverá ainda muita Música e 

surpresas que, obrigatoriamente, têm que ser descobertas. Garanto uma temporada fe-

liz e intensa que, no entanto, tem uma falha que é a ausência de programação de Dança. 

Espero que esta distância possa provocar saudade aguda. Vingar-nos-emos mais tarde!

Parece-me que temos reunidas as condições para continuar a festa que fez dos primei-

ros meses deste ano os melhores de sempre na vida do Teatro Viriato.

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

CADA VEZ MAIS LIGADOS!
facebook.com/teatroviriato

Nunca foi tão fácil
comprar bilhetes para o Teatro Viriato…

BILHETEIRA ONLINE
www.teatroviriato.com

p.s. Em nome de um... chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, continuarei a escrever de acordo com a ortografia que tem mais 

acentuação rítmica!



06 07

A comunidade dá o mote a esta progra-

mação, seja através de parcerias, seja 

através do seu envolvimento na edificação 

de criações artísticas. É a consumação 

de um trabalho maior que o Teatro Viriato 

tem desenvolvido desde a sua reabertu-

ra, mas que importa valorizar. A progra-

mação para os próximos meses arranca 

com Tesouros Animados, Atelier de Dança 

para Curiosos, uma proposta virada para 

o exterior, numa parceria com o Museu 

Grão Vasco e termina, precisamente, com 

Raiz de Memória, uma criação coletiva que 

envolve a comunidade sénior. E os exem-

plos não se esgotam nestas três ativida-

des… Mais uma vez, virado para a cidade, 

o Teatro Viriato inaugura K Cena – Projeto 

de Teatro Jovem (em Progresso), depois de 

seis anos de participação no PANOS – Pal-

cos Novos, Palavras Novas. ortsnoM/Mons-

tro é o resultado desta primeira edição 

que juntou nove jovens da comunidade e 

o encenador Graeme Pulleyn na criação 

de um espetáculo que estreia em abril. 

A propósito dos 20 anos de existência, o 

Teatro da Academia, dirigido por Jorge 

Fraga estreia no Viriato a sua mais re-

cente criação, Woyzeck e, no âmbito de 

uma parceria com o Concurso e Festival 

Internacional de Guitarra de Sernance-

lhe, o vencedor da última edição desta 

competição, Marko Topchii, guitarrista 

ucraniano, apresenta-se no Teatro Viriato. 

Ou ainda Tributo a Sting, um concerto de 

Tributal, coletivo da cidade que reinventa 

temas desse músico e compositor ou a 

oficina Criaturas dos nossos sonhos, con-

cebida por Joana Mendonça, docente na 

Escola Superior de Educação de Viseu e 

que colabora, regularmente, com o Ser-

viço Educativo da Fundação de Serralves, 

no Porto...

Mas haverá lugar para outros nomes, 

sobretudo, do Teatro e da Música, como 

Bruno Nogueira, Miguel Guilherme, e os 

coletivos Companhia do Chapitô, Teatro do 

Vestido, mala voadora e Truta. O café-con-

certo/foyer terá, mais uma vez, uma forte 

programação com os concertos de Rita 

Braga, Rodrigo Amado Motion Trio e Jeb 

Bishop em estreia mundial, António Eus-

táquio e Carlos Barretto e Volcano Skin.  

Tesouros Animados, Atelier de dança para 

curiosos (de 02 a 05 de abril) abre este 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
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novo quadrimestre. Uma iniciativa do Tea-

tro Viriato e do Lugar Presente, em parce-

ria com o Museu Grão Vasco, programada 

no âmbito do Sentido Criativo e orientada 

por Mário Afonso que, a partir da obser-

vação das obras expostas no Museu Grão 

Vasco, propõe um encontro com a Dan-

ça como expressão artística que guarda 

a história do gesto e que utiliza o corpo 

como ferramenta de descoberta do mun-

do. Segue-se Rita Braga (04 de abril) que 

apresenta no Teatro Viriato o seu primeiro 

e aclamado longa-duração Cherries that 

went to the Police, lançado em 2011. A solo 

na voz e no ukulele, Rita Braga revela-se 

saída de um filme com sonoridades in-

ventivas, que fazem lembrar tempos pas-

sados, num registo intimista. Depois de 

seis anos de participação no PANOS – Pal-

cos Novos, Palavras Novas, promovido pela 

Culturgest, o Teatro Viriato decidiu fundar 

um novo projeto vocacionado para o Teatro 

jovem. Durante vários meses, nove jovens 

colaboraram com o encenador Graeme 

Pulleyn na construção de um. ortsnoM/

Monstro (12 a 14 de abril) é o resultado 

da primeira edição de K Cena – Projeto de 

Teatro Jovem (em Progresso) e mais do que 

contar uma história convida o público a 

entrar num jogo, a fazer um puzzle, a pro-

curar o monstro onde ele parece não es-

tar. No café-concerto/foyer destaque para 

o concerto de Rodrigo Amado Motion Trio 

+ Jeb Bishop (18 de abril) onde será apre-

sentado, em estreia, o registo discográfico 

que documenta o encontro destes extra-

ordinários músicos no Conservatório de 

Música de Coimbra, em maio de 2011. Édi-

po (20 de abril) e Tropeçar (27 de abril) 

são as duas últimas propostas do mês de 

abril. A primeira peça, conta com a ence-

nação de John Mowat e é a nova criação 

da Companhia do Chapitô, que gestualiza 

mais uma tragédia grega apresentando a 

cómica fuga de Édipo ao seu terrível des-

tino. Já Tropeçar é uma proposta do Teatro 

do Vestido, um espetáculo de Teatro para 

a infância e adultos que pretende ser mais 

sobre aquilo que as crianças nos dizem 

e menos sobre o que nós lhe dizemos a 

elas. A propósito da apresentação de 

Édipo, John Mowat orienta, no âmbito do 

Sentido Criativo, o Workshop de Teatro Vi-

sual (18 a 20 de abril) e convida os parti-

cipantes desta oficina a mergulharem em 

alguns aspetos visuais do Teatro, através 

de jogos e exercícios de improvisação. 

A comédia protagonizada por Bruno No-

gueira e Miguel Guilherme abre o mês 

de maio. É como diz o Outro (03 a 05 de 

maio) evoca o quotidiano em que cada um 

se revê, é baseada nos textos escritos e 

interpretados por Henrique Dias e Frede-

rico Pombares, na rubrica com o mesmo 

nome, emitida no programa Cinco para a 

Meia-Noite, da RTP 2. Para rir e chorar... a 

rir! Segue-se Woyzeck (10 e 11 de maio), 

a mais recente criação do Teatro da Aca-

demia, que se apresenta no Teatro Viriato, 

no âmbito do Espaço Aberto. O coletivo, 

dirigido por Jorge Fraga leva à cena o tex-

to de Georg Büchner, Woyzeck. No café-

concerto/foyer sobe ao palco Guitolão (16 

de maio), o projeto inovador de António 

Eustáquio e Carlos Barretto que se en-

contram sob a égide do guitolão, um novo 

instrumento português, um cordofone, 

sonhado por Carlos Paredes e construído 

pelo mestre Gilberto Grácio, que sugere 

uma guitarra portuguesa, mas com um 

registo mais grave, uma extensão timbri-

ca maior e uma personalidade própria. 

Lado a lado, o resultado desta investida, 

embora dificilmente se possa enquadrar 

nos cânones do jazz, está bem perto das 

suas principais características: autentici-

dade e criatividade. 

Marcado pela intriga e agitação social, 

que se adensam desde a apresentação 

das personagens até ao clímax, Overdra-

ma (02 de junho), que foi nomeado como 

um dos melhores espetáculos de Teatro 

de 2011 pela Sociedade Portuguesa de Au-

tores, foi escrito por Chris Thorpe para a 

mala voadora que agora se apresenta no 

Teatro Viriato. Inspirado no movimento do 

voo e do bater das asas das borboletas, 

segue-se Farfalle (07 de junho) é um es-

petáculo feito de música e imagens, inter-

pretado por dois bailarinos que convidam 

o público a entrar no cenário, a movimen-

tar-se entre as imagens que reagem aos 

gestos e movimentos dos intérpretes, as-

sociando as novas linguagens digitais à 

dança, à música e ao movimento. Tributo a 

Sting (13 de junho) é um projeto do coleti-

vo Tributal que recria temas interpretados 

por Sting ao longo da sua carreira. Através 

do recurso, maioritariamente, a um am-

biente acústico que tem como principais 

características a obsessão pelo groove e 

a constante improvisação, os intérpretes 

evocam temas incontornáveis deste mú-

sico e compositor e do seu antigo grupo, 

os The Police, como Every breath you take, 

Roxanne ou Message in a bottle. Regressa-

mos ao Teatro com Histórias do Bosque de 

Viena (16 de junho), uma das peças mais 

famosas do autor austro-húngaro Ödön 

von Horváth. Escrita segundo a tradição 

do Teatro popular de Viena, a peça sub-

verte o género (normalmente, inofensivo) 

para formular uma crítica mordaz à co-

munidade burguesa intolerante, egoísta 

e mesquinha, num tempo de profunda 

crise económica. Vencedor da 13ª edição 
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do Concurso e Festival Internacional de 

Guitarra Clássica de Sernancelhe, Marko 

Topchii (21 de junho), guitarrista ucrania-

no de 20 anos com um repertório bastante 

eclético, abarcando a música do período 

barroco até à atualidade, apresenta-se no 

Teatro Viriato, no âmbito de uma parceria 

entre a organização do concurso e várias 

instituições dentro e fora do país, para a 

realização de uma tournée como parte do 

primeiro prémio desta competição.

A partir da reciclagem de objetos do quo-

tidiano, Joana Mendonça propõe a sua 

transformação em novos objetos, ou me-

lhor, em animais com uma vida mágica. 

Em Criaturas dos nossos sonhos (02 a 

06 de julho) tudo servirá de inspiração 

para a construção de uma nova fauna de 

loucos animais, à medida de cada um. 

Contar histórias (com animais), ver pe-

quenas animações, ver animais selva-

gens na savana africana… São algumas 

das propostas desta oficina, programada 

no âmbito do Sentido Criativo e vocacio-

nada para crianças com idades compre-

endidas entre os 7 e os 11 anos. Durante 

seis meses, no âmbito de um projeto com 

a comunidade, promovido pelo Teatro Vi-

riato e pela Magnólia Teatro, cerca de 20 

utentes do Lar de Idosos e do Centro de 

Dia da Associação de Solidariedade Social 

da Freguesia de Abraveses participaram 

em sessões de expressões escrita, mu-

sical e dramática. Aproximaram-se da 

escrita, sonharam os livros, deixaram-se 

embalar pelo ritmo, pela música, desco-

briram o gesto, reencontraram-se com a 

memória de uma vida toda e com as his-

tórias de que são feitos. Mostrar de que 

é feita a raiz de mulheres e de homens é 

o objetivo deste projeto, que procura ou-

vir e fazer ecoar o que têm estas pessoas 

para contar, para inventar. São excertos 

de uma vida toda… em Raiz de Memória 

(07 de julho). Volcano Skin (07 de julho) 

encerram a temporada com um concerto 

no café-concerto/foyer. Nascidos em 2010, 

os Volcano Skin são sinónimo de criação 

em liberdade total: rock e não-rock, bai-

xos, guitarras, bateria, loops e eletrónica 

avulsa. Canções e não-canções, música 

que serpenteia entre os dedos para che-

gar a um destino desconhecido. 
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DESCONTOS TEATRO VIRIATO

(exceto quando indicado)

50% Amigos (Adagio a Appasionato), Mecenas, Cartão Municipal do Idoso,

Cartão Municipal da Juventude, Cartão Jovem; 

40% Famílias (Pai e/ou Mãe com filhos menores);

30% Amigos Teatro Municipal da Guarda; 

25% > 65 anos;

15% Amigos Largo, Profissionais do Espetáculo, Func. da CMV, Grupos > 10 px, 

Sócios ACERT, Sócios Cine Clube de Viseu ;

10% Professores e portadores do cartão FNAC;

Preço Jovem 53 ≤ 30 anos (exceto nos espetáculos de preço único).  

Os bilhetes com desconto são pessoais e intransmissíveis e obrigam

à identificação na entrada quando solicitada. 

Os descontos não são acumuláveis.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos 

à sua escolha, as assinaturas permitem-

lhe beneficiar de um desconto sempre 

superior a 50%, ao selecionar com ante-

cedência os 

espetáculos da sua preferência.

Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

Número limitado de assinaturas disponí-

vel para cada sessão.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Preço
B 153

Preço
A 103

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Preço
C 203

ASSINATURAS

Mega

Hiper

Super

Mini

3

3

2

2

1

2

1

1

1

5

5

3

3

653

603

403

353

283

253

183

153

Livre*     Descontos progressivos + espetáculos = + descontos

©
 J

os
é 

A
lf

re
do



14 15

Artista, padeiro, polícia, fotógrafo, enfermeira, surfista, prostituta, dona-de-

casa, reformado, estudante, político, jornalista, bombeiro, professor, stripper, 

investigador, médico, empresário, arrumador de carros, advogado, motorista, 

carteiro, arquiteto, agricultor, designer, bancário, mecânico, desempregado, 

futebolista…

PROCURAMOS 100 PESSOAS DE DIFERENTES PROFISSÕES PARA SUBIR AO PALCO, 

COM OU SEM EXPERIÊNCIA PERFORMATIVA!

Atlas é uma performance que junta, em palco, 100 pessoas de diferentes profissões. 

Nesta obra, Ana Borralho e João Galante pretendem construir um Atlas da organiza-

ção social humana, uma representação dos seres humanos através da sua função na 

sociedade em que se inserem. Um dos motores desta peça são as ideias do artista 

plástico Joseph Beuys, A revolução somos nós e Cada homem um artista. Uma revolução 

silenciosa. 

ATLAS
uma performance de ANA BORRALHO

e JOÃO GALANTE

Inscreva-se gratuitamente
na bilheteira do Teatro Viriato
ou em www.teatroviriato.com

Processo de seleção 01 OUT’12
Ensaios 07 a 11 OUT’12, das 19h00 às 22h00
Apresentações ao público 12, 13 e 14 OUT’12 

IN
SCRIÇÕES

ABERTAS

de 16
 ABR

até 13
 JUL

Conceito e direção artística Ana Borralho & João Galante 
Produção casaBranca 

Coprodução Maria Matos Teatro Municipal 
casaBranca é uma associação financiada pela Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes ©
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Há museus onde se guardam roupas e vários 

utensílios. Existem outros onde se guardam 

carros, peças de mobiliário, esculturas, pin-

turas, filmes, ossos de dinossauros e até 

mesmo corpos embalsamados, como é o 

caso das múmias do Egito. Mas há muitos 

outros géneros de museus. Uma biblioteca, 

por exemplo, é um museu para guardar li-

vros. Há tantas coisas no mundo para orga-

nizar, etiquetar e proteger como um tesouro. 

Outras para pormos em estantes, molduras 

e vitrinas de forma a guardarmos o tempo. 

Será que existe algum museu para guardar 

as danças de hoje e de outras épocas? Como 

UMA INICIATIVA TEATRO VIRIATO E LUGAR PRESENTE 

OFICINA

02 a 05 ABR

TESOUROS ANIMADOS
ATELIER DE DANÇA PARA CURIOSOS
orientação MÁRIO AFONSO

seg a qui 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h00
público-alvo dos 12 aos 15 anos
lotação 12 participantes
preço 303 // s/ descontos
Inscrições na bilheteira do Teatro Viriato

Apresentação informal ao público dia 05 ABR (horário e local a definir)

©
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é que se guarda uma dança? E onde é que po-

demos encontrar os gestos das danças que 

alguém desenhou no passado?

Algumas das obras expostas no Museu Grão 

Vasco vão servir de inspiração para as histó-

rias que darão corpo ao movimento livre e à 

imaginação. Num ambiente lúdico entre pas-

sado e presente, o coreógrafo Mário Afonso 

e os participantes vão conviver com a Dança 

como expressão artística que guarda a histó-

ria do gesto e que utiliza o corpo como ferra-

menta de descoberta do mundo.

No final da oficina farão uma apresentação 

informal. E nesse dia convidarão o público a 

encontrarem-nos nos movimentos das dan-

ças medievais que se transformam em dança 

moderna, ou numa improvisação de conjunto 

que poderá fazer lembrar uma dança do re-

nascimento. Coisas preciosas que, no final, 

cada um poderá levar para casa.

Este atelier tem como tema central a trans-

formação do olhar ao longo dos tempos, que, 

inevitavelmente, se traduz na expressividade 

dos movimentos do corpo, quer esteja a dan-

çar em palco ou a executar os gestos de todos 

os dias. Neste sentido, coreógrafo e partici-

pantes procurarão observar na pintura e na 

escultura do espaço museológico, que pon-

tes se poderão estabelecer entre o corpo de 

outros tempos e o corpo contemporâneo.

Tesouros Animados divide-se entre o período 

da manhã, que será dedicado à observação e 

recolha de elementos de trabalho no Museu 

Grão Vasco; e o período da tarde, no estúdio 

de ensaio do Lugar Presente, onde se dará 

forma à imaginação.

Conceção e orientação Mário Afonso
Produção Teatro Viriato e Lugar Presente

Parceria Museu Grão Vasco

Estudou Artes Visuais na Escola António 

Arroio. Foi bolseiro na escola de dança Rui 

Horta/Pro.Dança e em 1998 concluiu a sua 

licenciatura em Dance Theatre Performan-

ce no Instituto das Artes da Holanda, EDDC/

European Dance Development Centre/Hoo-

geschool voor de Kunsten. Do seu trabalho 

enquanto criador destaca, desde 1999 e en-

tre outros, os trabalhos Trajetórias (1999), 

Um Estado Provisório (2003), O que Fazer com 

o Corpo (2004), Representações (2005), Fra-

mework/Fame (2006), Entre Vistas (2008) e 

Memória Descritiva (2010).

Paralelamente à criação artística tem de-

senvolvido um trabalho de pedagogia na 

vasta área das Artes Performativas. Mário 

Afonso é mestrando em Estética na Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas.

BIOGRAFIA

MÁRIO AFONSO
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O universo de Rita Braga cruza inúmeras 

influências musicais que vão desde Mozart 

a Bollywood, passando pelo folk sérvio, po-

laco e russo, canções de cowboys, jazz e 

novelty songs dos anos 20. 

Habituada aos palcos europeus e america-

nos, a intérprete lançou em 2011, Cherries 

That Went To The Police, o seu primeiro e 

aclamado longa-duração, produzido por 

Bernardo Devlin, que contou com a parti-

cipação de vários convidados, como Chris 

Carlone, que foi conhecendo ao longo das 

suas viagens. Este registo que apresenta 

agora no Teatro Viriato agrega uma in-

teressante panóplia de melodias antigas 

cantadas em português, inglês, russo e 

grego, quase sempre acompanhadas pelo 

ukulele, um instrumento musical de cor-

das criado no século XIX como uma versão 

do cavaquinho e que, em pleno século XXI, 

Rita Braga recupera para este trabalho. 

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

04 ABR

RITA BRAGA
qua 22h00 | 60 min. 
consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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Desde 2004 tem realizado numerosos con-

certos por Portugal, Estados Unidos, Espa-

nha, França, Bélgica, Alemanha, Polónia, 

Sérvia e Itália. Atuando a solo na voz e uku-

lele (instrumento musical de cordas criado 

no século XIX como uma versão do cavaqui-

nho), por vezes, junta guitarra, teclados e 

bases pré-gravadas e, muitas vezes, cola-

bora com músicos locais das cidades onde 

atua, entre os quais Norberto Lobo, Bernar-

do Devlin, Nik Phelps (colaborador de Tom 

Waits, Frank Zappa e compositor de bandas 

sonoras de animação), Dorit Chrysler, Tiago 

Albuquerque (Soaked Lamb), Yvette Dudoit 

(Fort King), Amanda Jo Williams e Uni and 

Her Ukelele, entre outros. Com Chris Car-

lone, músico, ator e realizador de Nova Ior-

que, mantém a dupla Chips and Salsa desde 

2008.

Com Paulo Furtado (The Legendary Tiger-

man) escreveu e gravou o tema The Wind 

Will Blow Everything, editado no album Femi-

na pela Munster Records (edição em vinil). 

Em janeiro de 2011 fez a primeira parte dos 

Coliseus do Porto e dos Recreios a convite 

do músico.

Entre março e junho de 2011, Rita Braga re-

alizou uma tour extensa de concertos nos 

Estados Unidos entre Nova Iorque, Chicago, 

Seattle, Los Angeles, São Francisco, Oakland 

e outras cidades na Califórnia (estas numa 

tour a convite de Uni and Her Ukelele, que 

já tinha tocado com Rita Braga no Cabaré 

Maxime em 2008). Para além das atuações 

musicais a solo foi convidada musical de 

Borts Minorts em Brooklyn (voz e sinteti-

zadores), dos Fort King de Los Angeles, fez 

parte da “troupe” de animação e comédia 

de São Francisco Fou Fou Ha! no festival 

Lightning in A Bottle, foi convidada do pro-

grama Under The Influence na Hollow Earth 

Rádio, em Seattle, e participou em quatro 

noites de burlesque/variety shows, muito 

populares em São Francisco (entre os quais 

o Hubba Hubba Revue!, o maior da Bay Area). 

Ainda em São Francisco, cidade onde per-

maneceu mais tempo e teve mais concertos, 

foi atriz no papel principal na curta metra-

gem Wander, um filme mudo realizado por 

Claude Cardenas (em fase de montagem), 

para o qual está a compor a banda sonora. 

Nesta viagem pela América foram também 

realizados quatro clips de vídeo para temas 

do novo disco: Ramblin’Man em Chinatown, 

Nova Iorque; You’re The Cream In My Coffee 

em Chicago; River of no return e Rockin’ Back 

Inside My Heart filmados em Los Angeles (à 

exceção do último, em fase de montagem, 

todos estes clips podem ser visualizados em  

http://superbraguita.com/videos/. Esta foi a 

terceira tour nos Estados Unidos, tendo das 

vezes anteriores tocado na costa Leste em 

2008 (nos estados de Nova Iorque, Pensil-

vania e Connecticut, acompanhada de Chris 

Carlone) e no Arizona e Califórnia em 2010. 

Este ano atuou também em Madrid, Vitoria, 

Bilbao e Bordéus.

Teve aulas de piano e formação em ilustra-

ção e banda desenhada. Posteriormente, 

completou a licenciatura em Ciências Mu-

sicais na Universidade Nova de Lisboa. A 

par da música, Rita Braga tem desenvolvido 

trabalho nas áreas da ilustração, cinema de 

animação (desenho e vozes) e composição 

de bandas sonoras.

BIOGRAFIA

RITA BRAGA

A solo na voz e no ukulele, Rita Braga re-

vela-se saída de um filme com música in-

ventiva que faz lembrar tempos passados, 

num registo intimista.

Interpretação
Rita Braga (voz e ukulele)
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Mais do que contar uma história, ortsnoM/

Monstro convida o público a entrar num jogo, 

a fazer um puzzle, a procurar o monstro 

onde ele parece não estar, a (re)encontrar 

o monstro dentro de si e a mergulhar num 

mundo onde a luz se mistura com a sombra, 

onde a tragédia se encontra com a comédia, 

onde a bela se cruza com o monstro. Mostra 

o espelho à Natureza. 

Mais do que uma linha, o espetáculo é 

uma estrela, um sol, uma bola chamada 

Frankenstein, da qual saem raios de luz. 

Estes raios (ou cenas) são como se fossem 

irmãos, mas cada um com a sua persona-

lidade, com feições individuais, próximos, 

mas distintos. O sangue do Frankenstein da 

Mary Shelley e dos filmes clássicos de Ja-

mes Whale e Boris Karloff corre nas veias 

PROJETO COM A COMUNIDADE

12 a 14 ABR

ORTSNOM/MONSTRO
O ESPELHO DE FRANKENSTEIN

qui 15h00 | 60 min. aprox. 
público-alvo Ensino Secundário | preço 13

sex e sáb 21h30 | todos os públicos
preço 2,53 // s/ descontos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 J

os
é 

A
lf

re
do

ESTREIA

ABSOLUTA



26 27

de cada cena. Mas se calhar não corre da 

forma esperada! 

ortsnoM/Monstro resulta da primeira edição 

de K Cena - Projeto de Teatro Jovem (em Pro-

gresso) que o Teatro Viriato fundou, depois 

da experiência de participação no PANOS - 

Palcos Novos, Palavras Novas. 

Criação coletiva
Encenação Graeme Pulleyn
Dramaturgia Walter Janssens
Interpretação Beatriz Santos, Bernardo Almeida, Daniela Batista,
Elisabeth Cunha, Ivan-Petar Zhivkov Yovchev, Laura Esteves, Patrícia Costa, Sandro Castro e Susana Loio 
Adereços Kevin Plumb
Figurinos Beatriz Rodrigues
Desenho de Luz Rui Cunha
Produção Teatro Viriato

Depois de um primeiro disco muito bem re-

cebido pela crítica nacional e internacional, 

os Motion Trio de Rodrigo Amado têm-se 

confirmado em concerto como um dos mais 

interessantes projetos da cena jazz nacional.

Em 2011, ao procurar expandir a sonoridade 

característica do grupo, o trio fez um con-

vite ao trombonista americano Jeb Bishop. 

Colaborador habitual de Ken Vandermark, 

bem como de múltiplos projetos sediados 

em Chicago (como as grandes formações 

Chicago Tentet de Peter Brötzmann e a Ex-

ploding Star Orchestra de Rob Mazurek), o 

trombonista juntou a sua voz pessoal, ele-

vando a música do trio para outro patamar.

Agora voltam a juntar-se, em palco, para 

apresentar o registo discográfico que docu-

menta o seu primeiro encontro no Conser-

vatório de Música de Coimbra, em maio de 

2011.
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CAFÉ-CONCERTO / FOYER

18 ABR

RODRIGO AMADO MOTION TRIO + JEB BISHOP
RODRIGO AMADO, MIGUEL MIRA, GABRIEL FERRANDINI e JEB BISHOP

qua 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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Músico (e fotografo) baseado em Lisboa. 

Colabora com projetos das mais diversas 

áreas musicais, escolhe focar os seus 

próprios projetos no domínio da iprovisa-

ção total. O seu projeto mais duradouro, 

“Lisbon Improvisation Players”, e outros 

grupos que ele formou com, por exemplo, 

Carlos “Zíngaro”, Steve Adams, Dennis 

Gonzalez, Kent Kessler, Paal Nilssen-

Love, Miguel Mira ou Gabriel Ferrandini, 

partilham o mesmo método de abertura 

do conceito de “composição em tempo 

real” ao maior número possível de pers-

petivas.    

Nascido em 1958 estuda guitarra na Aca-

demia dos Amadores de música, na déca-

da de 1970, com o Prof. Nagy. Nos finais 

dos anos 70 estuda contrabaixo no Hot 

Club, no princípio dos anos 80, com o Prof. 

Zé Eduardo.

“Intriga e inquietação permanente e per-

sistente com instrumentos de cordas, pelo 

jazz e pela improvisação per si. Durante os 

últimos quarenta anos, em concerto, em 

privado ou em estúdio, tive a honra de ter 

tocado e aprendido com (cronologicamen-

te): Nuno Grande, Armindo Neves, Emílio 

Robalo, Celso de Carvalho, António Ferro, 

Artur Costa, Zé da Cadela, João Vinagre, 

João Lucas, Francisco Medina, Abdul 

Moiméme, Rashiim Ausar Sahu, Patrick 

Brennan, Rodrigo Amado, Scott Fields, 

Francisco Trindade, Ernesto Rodrigues, 

Harvey Sorgen e Joe Giardullo. Hoje, 

honra-me tocar (e perpetuar a minha 

inquietação) com, Rodrigo Amado, Abdul 

Moiméme, João Lucas, José Bruno Par-

rinha, João Parrinha, João Pedro Viegas, 

Alípio Carvalho Neto, Gabriel Ferrandini, 

Ernesto Rodrigues, Armando Gonçalves 

Pereira, Hernâni Faustino, Rodrigo Pi-

nheiro, Zé Lencastre, Luís Desirat, Pedro 

Castello Lopes, Luís Lopes, Luís Vicen-

te, Felipe Sousa, Pedro Roxo, Johannes 

Krieger, Jorge Lampreia, Marcello Maggi, 

Paulo Curado, Diogo Leal, D’Incise, Virgi-

nia e Eduardo Chagas. Com alguns destes 

meus amigos, partilho o meu dia musical 

em bandas ou ensembles mais alarga-

dos, com outros vou marcando encontros 

musicais pontuais e todos eles são o meu 

curriculum.” Miguel Mira

Ele próprio é a imagem da música uni-

versal que toca. Nasceu em Monterey, na 

Califórnia, filho de pai português natural 

de Moçambique, mas emigrado para o 

Brasil com apenas 2 anos de idade, e de 

mãe brasileira com ascendência italiana 

que foi viver para os Estados Unidos com 

16 anos. 

Em Portugal, o “cidadão do mundo” Ga-

briel Ferrandini está desde os 9, tendo 

sido por cá, ironicamente, que descobriu 

o jazz e a improvisação. Explica esse facto 

a riqueza da cena jazzística e improvisada 

nacional, que tantas repercussões come-

çou já a ter no mundo – como se verifica, 

de resto, pelo facto de a editora discográ-

fica portuguesa Clean Feed ter sido esco-

lhida em 2008 pelo jornal online All About 

Jazz como Etiqueta do Ano. 

É neste contexto que se vem afirmando 

o jovem músico, e tanto assim que está 

a tornar-se muito rapidamente num dos 

mais importantes bateristas em atividade 

no mais ocidental dos países europeus. 

Com o Motion Trio de Rodrigo Amado, o 

Red Trio, o grupo eletroacústico Flu e 

em outros contextos, entre os quais co-

BIOGRAFIAS

RODRIGO AMADO

MIGUEL MIRA

GABRIEL FERRANDINI

Interpretação
Rodrigo Amado (saxofones tenor e barítono),
Miguel Mira (violoncelo),
Gabriel Ferrandini (bateria)
e Jeb Bishop (trombone)

Parceria JACC - Jazz ao Centro

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por
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laborações com figuras de renome como 

Rob Mazurek, Alberto Pinton, Alfred “23” 

Harth, Raymond Strid e David Stackenas, 

entre outros, Ferrandini impôs uma pers-

petiva muito pessoal do trabalho com as 

baquetas, algures entre os estilos de Paul 

Lytton e Paal Nilssen-Love. Como já es-

creveu a revista jazz.pt, “o futuro espera-

o”. (Rui Eduardo Paes, jornalista, crítico e 

ensaísta)

Nasceu em Raleigh, Carolina do Nor-

te, durante a crise dos mísseis de Cuba. 

Começou a tocar trombone aos 10 anos, 

sob a tutela de Cora Grasser. Outros pro-

fessores influentes, na fase inicial da sua 

formação foram Jeanne Nelson, Eric 

Carlson, Richard Fecteau, Greg Cox, and 

James Cozart.

Formou-se em trombone na Northwes-

tern University, estudando com Frank 

Crisafulli. Regressou a Raleigh após ter 

decidido que não queria prosseguir uma 

carreira de músico de orquestra. Enquan-

to estudava engenharia, e sentindo-se 

atraído pela cena rock de Raleigh, tocou 

(baixo elétrico) em várias bandas de rock 

durante os anos em que permaneceu na 

cidade natal.

Em meados da década de 80, passou dois 

anos na Bélgica, estudando Filosofia na Uni-

versidade Católica de Louvain, na Bélgica.

No regresso aos EUA passou pela Univer-

sidade de Chicago, onde obteve distinções 

académicas. Chicago foi instrumental no 

seu regresso à música. Por volta de 1993, 

tinha já uma forte rede de contactos por 

entre os mais ativos improvisadores da 

“windy city”, participando nos  Flying Lut-

tenbachers, Unheard Music Quartet e Rev 

Trio como baixista e tocando (como gui-

tarrista) com Weasel Walter, Ken Vander-

mark e Kevin Drumm.

Nos finais de 1995, Bishop juntou-se aos 

Vandermark 5 como membro fundador, 

grupono qual permaneceu até 2004. Du-

rante este período tornou-se presença 

constante em grupos como o Peter Bröt-

zmann Chicago Tentet, School Days, Ken 

Vandermark’s Territory Band.

Também nesta altura formou o Jeb Bishop 

Trio, e tornou-se uma figura incontorná-

vel em concertos ad-hoc e de música im-

provisada, em Chicago.

Baseado em Chicago, Bishop participa 

ainda em projetos como a Exploding Star 

Orchestra de Rob Mazurek ou a Globe 

Unity Orchestra, sendo considerado, des-

de 2001, pela revista Down Beat, como um 

dos talentos a merecer maior reconheci-

mento.

JEB BISHOP
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A propósito da apresentação de Édipo, úl-

tima criação da Companhia do Chapitô, o 

ator e encenador John Mowat convida os 

participantes desta oficina a mergulharem 

em alguns aspetos visuais do Teatro, atra-

vés de jogos e exercícios de improvisação. 

Para além de estudar, explorar, criar per-

sonagens e colocá-las nas mais variadas 

situações e contextos, John Mowat propõe 

a observação das suas reações e de como 

jogam umas com as outras. 

Habitual colaborador da Companhia do 

Chapitô, John Mowat nasceu em Londres, 

onde vive ocasionalmente. Estreou-se no 

Teatro em 1980, com um espetáculo a solo. 

Desde então as suas comédias e perfor-

mances, essencialmente visuais, têm sido 

apresentadas à volta do mundo. 

OFICINA

18 a 20 ABR

WORKSHOP DE TEATRO VISUAL
orientação JOHN MOWAT

qua e qui 19h00 às 22h00 
sex 19h00 às 21h00
público-alvo m/ 18 anos, interessados na temática
lotação 12 participantes
preço 353 (inclui bilhete para o espetáculo Édipo) // s/ descontos 
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Reinventada e sem complexos, Édipo é a nova 

criação da Companhia do Chapitô, que gestu-

aliza mais uma tragédia grega apresentando 

a cómica fuga de Édipo ao seu terrível des-

tino. 

E se o Édipo de Sófocles é um herói trágico, é 

paradigma, é complexo, é impulso, é cólera, é 

fatalidade, é logos, pathos, ethos, hybris, mias-

ma, eros, thanatos, e mais uma grande quan-

tidade de ‘is’, ‘eisis’, ‘thos’ e ‘thas’; o Édipo da 

Companhia do Chapitô é azarado, é desajeita-

do, é escorraçado, é assediado, é vilipendiado, 

é enxovalhado, é aleijado, e mais uma grande 

quantidade de ‘puns!’, ‘aus!’,‘ais!’, ‘trunges!’ 

e ‘fsssts!’. O que é certo é que de gatas, de pé, 

de bengala, a rastejar, ao colo ou às cavalitas, 

Édipo não vai poder escapar!

©
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TEATRO

20 ABR

 ÉDIPO
encenação JOHN MOWAT

COMPANHIA DO CHAPITÔ

sex 21h30 | 50 min.
preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Pensa-se que Sófocles tenha escrito mais 

de 120 peças, mas apenas sete chegaram 

aos nossos dias: Ajax (entre 450 e 440), An-

tígona (c.441), Rei Édipo (c. 430-425), Elec-

tra (c.418 -410), As Traqínias (c.413), Filocte-

tes (409), e Édipo em Colono (406).

Diz-se que Sófocles ganhou 24 concursos, 

a sua primeira vitória foi em 468 quan-

do derrotou Ésquilo sendo que nunca foi 

classificado com uma posição inferior ao 

segundo lugar.

Atribui-se a Sófocles a introdução do ter-

ceiro ator, a fixação do número de mem-

bros do coro em quinze, e a utilização da 

primeira pintura de cena.

Sófocles é visto como o mais hábil dos dra-

maturgos gregos no domínio da estrutura 

dramática: Édipo Rei é, muitas vezes, con-

siderada como a mais perfeita das tragé-

dias gregas (embora só tenha ganho o se-

gundo prémio quando foi apresentada pela 

primeira vez). Nas suas peças, a exposição 

é cuidadosamente determinada: as cenas 

são construídas levando-nos do suspense 

a um clímax, e a ação é clara e lógica des-

de o início.

A sua obra tem sido universalmente admi-

rada pela sua beleza e clareza de expres-

são. Sem utilizar efeitos visuais elaborados, 

o seu impacto deriva quase inteiramente 

da força da ação dramática em si.

BIOGRAFIAS

SÓFOCLES |  (A.C. 496-406)

Criação Coletiva 
Direção Artística José Carlos Garcia
Encenação John Mowat
Interpretação Jorge Cruz, Marta Cerqueira e Tiago Viegas
Desenho de Luz Samuel Rodrigues
Produção Francisco Leone e Tânia Melo Rodrigues

De volta aos clássicos, após duas criações originais.

“Nem sequer uma cadeira.” Assim começa esta peça despida de artefactos e ornamen-

tos. No início desta criação muitos foram os objetos a que demos vida, e que por sua vez 

nos deram jogo. Como sempre, nestas andanças da Companhia, é o jogo que nos diverte 

e apraz. Mas embora tudo seja possível, é sempre preciso fazer escolhas. Com base em 

improvisações, destinadas a explorar e compreender melhor o mito de Édipo, encontrámos 

esta forma despojada para este espetáculo.

Jorge Cruz

Toda a preparação de um espetáculo implica um processo de procura constante por parte 

de todos os elementos que o integram. É assim que se faz na Companhia do Chapitô.

Passamos dias e dias a imaginar o espetáculo, a recolher e a partilhar ideias, a fazer uma 

triagem, a criar condições para que o desafio de trabalhar em colaboração seja palpável e 

no final um prazer para todos.

Desta vez o mito de Édipo foi o nosso entusiasmo e o nosso desafio na sala de ensaios. En-

contrámos várias interpretações acerca deste mito e depois de muitas leituras e improvisos 

chegámos a nossa própria versão. Sem qualquer adereço ou decoração cénica, sem obede-

cer a todas as condições da tragédia clássica, apropriámo-nos de factos e reinterpretámos 

pormenores, desmistificámos oráculos e da tragédia fizemos comédia.

Reinventámos Édipo, sem complexos.

Marta Cerqueira

Destino ou Karma? Livre arbítrio ou desígnio dos Deuses?

O facto é que da tragédia, Édipo não se livra!

No nosso caso o drama, para não variar, transforma-se em comédia.

Édipo, tentando livrar-se do seu infortúnio acaba por arrastar outras pessoas consigo. Al-

guns das quais até lhe são bastante chegadas…pobre Rei Édipo.

Tiago Viegas

SOBRE ÉDIPO
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Quatro vozes, quatro testemunhos, às ve-

zes a solo, às vezes em conjunto, desfiam 

memórias, jogos, narrativas, viagens e 

perguntas, numa jornada que os leva da 

rua onde cresceram até à ceia de Natal, 

das brincadeiras no ferro velho até à cons-

ciência da perda e da ausência, e das per-

guntas todas que os adultos até hoje não 

lhes souberam responder. 

Tropeçar é um espetáculo de Teatro para a 

infância e adultos que pretende ser mais 

sobre aquilo que as crianças nos dizem e 

menos sobre o que nós lhe dizemos a elas. 

Fala do que se esconde na cabeça de ser 

criança.

TEATRO

27 ABR

TROPEÇAR
TEATRO DO VESTIDO

sex 21h30 | 50 min. 
preços: A (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 8 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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A Companhia do Chapitô foi criada em 

1996.

Valoriza a comédia pelo seu poder de 

questionar todos os aspetos da realidade 

física e social. Cria, desde a sua fundação, 

espetáculos multidisciplinares assentes 

no trabalho físico do ator num processo 

coletivo e em constante transformação, 

que convidam à imaginação do público, 

e que se relacionam estreitamente com 

este. 

Comunica, essencialmente através do 

gesto e da imagem, quebrando as barrei-

ras linguísticas e afirmando a sua vocação 

universal, o que lhe permite uma relação 

muito próxima com os espectadores e que 

resulta em itinerância nacional e interna-

cional.

Desde a sua formação produziu 31 cria-

ções originais, apresentadas em Portu-

gal e um pouco por todo o mundo: Brasil, 

Cabo Verde, China, Colômbia, Eslováquia, 

Espanha, Finlândia, França, Irão, Itália, 

Noruega e Suécia.

COMPANHIA DO CHAPITÔ
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por

Joana Craveiro nasceu em Lisboa em 

1974. Em 2001 fundou o coletivo Teatro do 

Vestido, do qual é diretora artística, tendo 

dirigido até ao momento 65 projetos per-

formativos nesse coletivo. Concluiu, em 

2004 o Master of Drama em Encenação, 

na Royal Scottish Academy of Music and 

Drama, e em 2003 a Licenciatura em An-

tropologia pela Universidade Nova de Lis-

boa, FCSH. Em 1997 concluiu o Curso de 

Formação de Atores da Escola Superior de 

Teatro e Cinema.

BIOGRAFIAS

JOANA CRAVEIRO

Direção Joana Craveiro
Cocriação e espaço cénico Ainhoa Vidal, Gonçalo Alegria, Inês Rosado,
João Paulo Serafim, Lara Portela, Raimundo Cosme e Rosinda Costa 
Interpretação Inês Rosado, Lara Portela, Raimundo Cosme e Rosinda Costa 
Música Gonçalo Alegria 
Movimento e Figurinos Ainhoa Vidal 
Desenho de Luz Gonçalo Alegria e João Paulo Serafim 
Coprodução Teatro do Vestido e CCB/Fábrica das Artes 
Estrutura Financiada por Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes 
Esta criação é uma encomenda do CCB/Fábrica das Artes

- O que é que sentiste quando viste o monstro? 

- Senti que devíamos fazer pouco barulho. 

- O monstro?! 

- A morte. 

- Ah.

Era assim que começava: no princípio não sabíamos como começar, então fomos atrás 

de saber o que estava na cabeça das crianças. Ficámos a um canto da sala de aula, 

calados, a ver. E no dia a seguir voltámos. 

Era assim que começava: fizemos uma lista de várias coisas – das que nos irritavam, 

das construções que costumávamos fazer, das traições dos adultos, das coisas que não 

compreendíamos, das que perdemos ou que nos tiraram, das pequenas crueldades. 

Era assim que começava: ensinámos uns aos outros uma brincadeira ou um jogo que 

costumávamos fazer. 

Era assim que começava: havia uma lista de formas de tropeçar e escolhemos algumas 

- tropeçar na memória, tropeçar na mentira, tropeçar nos sonhos, tropeçar na magia, 

tropeçar nas palavras, tropeçar na morte. 

E foi assim, destas formas todas, que começou. 

Tropeçar é um espetáculo para infância e adultos criado pelo Teatro do Vestido a par-

tir das premissas que orientam o trabalho da companhia: desenvolvimento de uma 

dramaturgia original, histórias autobiográficas, questionamento do mundo e do seu 

funcionamento, reflexão sobre o que nos inquieta aqui e agora. 

Em Tropeçar quatro vozes, quatro testemunhos, às vezes a solo às vezes em conjunto, 

desfiam memórias, jogos, narrativas, viagens e perguntas, numa jornada que os leva 

da rua onde cresceram até à ceia de Natal, das brincadeiras no ferro velho até à cons-

ciência da perda e da ausência, e das perguntas todas que os adultos até hoje não lhes 

souberam responder. 

Encomenda da Fábrica das Artes/CCB, esta criação do Teatro do Vestido convoca uma 

equipa rica e diversificada para construir uma forma singular de Teatro para a infância. 

Tropeçar pretende ser mais sobre aquilo que as crianças nos dizem e menos sobre o 

que nós lhes dizemos a elas. 

TEATRO DO VESTIDO SOBRE TROPEÇAR
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 Em 2007 frequentou o 2º Curso de Ence-

nação do Programa Criatividade e Cria-

ção Artística da Fundação Calouste Gul-

benkian, dirigido pela companhia Third 

Angel, criando como projeto final No 33, 

apresentado no auditório do Centro de 

Arte Moderna da Fundação Calouste Gul-

benkian e no Teatro Municipal Maria Ma-

tos. Foi uma dos vinte artistas residentes 

do Sítio das Artes, da Fundação Calouste 

Gulbenkian, no âmbito do Fórum Cultu-

ral “O Estado do Mundo”, que decorreu 

entre maio e julho de 2007. Participou na 

última escola de verão da companhia co-

laborativa de performance Goat Island, na 

School of the Art Institute of Chicago, em 

julho de 2008, e na escola de verão Aban-

doned Practices (performance, escrita, 

instalação), na mesma instituição, com 

ex-membros dos Goat Island, em junho de 

2009. Tem trabalhado como dramaturga, 

dramaturgista, atriz, encenadora e pro-

fessora em diversos projetos e instituições 

em Portugal e no estrangeiro. 

Nasceu em Lisboa em 1976. Autodidata, 

estudou música com Walter Lopes, José 

Eduardo, Mário Delgado. 

Membro do Projeto MESA com quem 

participou nos laboratórios Biografias do 

Teatro Maria Matos, no âmbito do qual 

apresentaram, sobre quatro pés um pano 

horizontal, 2011. 

Co-Realizou com Raquel André e montou 

a curta-metragem Picheleira 1 um projeto 

criado na residência artística no âmbito do 

programa EVA. 2010 

Criou URSO, um vídeo para the Screening 

Cabinet comissariado por Miguelangelo 

Veiga, 2010 

Foi professor de Som e de Luz na Escola 

Profissional de Artes e Ofícios do Espetá-

culo. Desde 2006, é formador do Zonas, 

projeto pedagógico do Teatro do Vestido. 

É membro fundador do Teatro do Vestido 

onde trabalha em várias áreas: Música, 

Performance, Vídeo, Desenho de Som, 

Luz, Construção de Objetos, Design. Em 

2010 encena a sua primeira criação Fora 

de Casa Por Agora. 2009.

Frequentou várias formações onde des-

Nasceu em 1977. Tem o curso de Teatro/

Formação de Atores da Escola Superior 

de Teatro e Cinema. 

Em Teatro trabalhou com João Lourenço 

(Imaculados e Peer Gynt), Nuno Carinhas 

(Omnisciência), João Brites (Res Pública, 

Os Vivos, Salário dos Poetas e Pino do ve-

rão), Mário Trigo (Companhia de Caçadores 

e O Aniversário da Infanta), Joana Providên-

cia e João Pedro Vaz (Mapa), Maria Emília 

Correia (Fantasmas), Francisco Luís Par-

reira e João Miguel Rodrigues (Tristão e 

o Aspeto da Flor) e Patrícia Portela (Meia 

hora esquerda). Trabalhou com o Teatro 

do Vestido em Tropeçar, Chegadas, Porque 

na Noite Terrena Sou Mais Fiel que eu Cão, 

Walden, Exaustos e 3.elvira.3. 

Participou ainda em vários projetos televi-

sivos como atriz e, mais recentemente, na 

direção de atores. Em Cinema participou 

em 12 horas certinhas de Manuel Pureza e 

Assim assim de Sérgio Graciano. 

Lara Portela (1982) estudou Artes Plásti-

cas na ESAD de Caldas da Rainha e fez 

o Independent Study program na Mau-

maus Escola de Artes Visuais, além de 

workshops na área do Teatro e Perfor-

mance, com Miguel Pereira e o Teatro do 

Vestido, entre outros. 

taca o Curso de Artes da Performance In-

terdisciplinares e Tecnológicas, Programa 

Gulbenkian Criatividade e Criação Artísti-

ca, o curso de Ilustração do Ar.Co. 

Trabalha em Teatro desde 1999 onde cola-

borou, entre outros, com João Pedro Vaz, 

SubUrbe, Teatro Praga, Ninho de Víboras, 

Teatro Meridional. 

Em Cinema fez captação em Perímetro de 

Miguel Seabra Lopes e Coelho Branco de 

António Duarte, e montagem de som de 

Destruição de uma Casa de Banho, de An-

dré Dias. 

GONÇALO ALEGRIA

INÊS ROSADO

LARA PORTELA 
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Expôs individualmente em Come Tomor-

row and Bring Your Friends so I can Meet 

Them (resultado de intervenções per-

formativas), na Galeria Jeleni, em Praga 

(2007), e nas coletivas Sal da Terra, Casa 

das Artes de Tavira (2007); Arminda, no Go-

ethe Institut de Lisboa (2009); Something 

Unspoken, instalação e  performance, na 

Livraria Ler Devagar(2010); de heróis está 

o inferno cheio, instalação e performance, 

na Plataforma Revólver (2010); e mandei-o 

matar porque não havia razão, instalação, 

no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(2011).

Nasceu em A-dos-Cunhados (Torres Ve-

dras) a 27 de maio de 1988. É 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. 

Como ator trabalhou nos seguintes espe-

táculos: Menina Julia (encenação de Rui 

Mendes, no Teatro Nacional D. Maria II), 

Monsters (criação de Carlota Lagido, na 

Eira 33), Tink (criação Cão Solteiro, na Loja 

120), A Portuguesa (criação Cão Solteiro, 

no Teatro Municipal Maria Matos), Shoot 

the Freak (criação Cão Solteiro & André 

e. Teodósio, no grande auditório da Cul-

turgest), We All Go a Little Mad Sometimes 

(criação de Cão Solteiro & André Godinho 

para o Festival Temps d’Images 2010), A 

Conquista do Oeste (composto e encenado 

por José Eduardo Rocha), Tropeçar (cria-

ção Teatro do Vestido, na Black box do 

CCB). Como encenador criou em conjunto 

com Cecília Henriques o espetáculo Esa 

Cosa Llamada Amor. Como assistente de 

criação trabalhou no espetáculo Nómadas 

(criação de Teatro do Vestido, n’O Negó-

cio). Em televisão fez uma participação 

num episódio da série Liberdade 21 e inte-

grou o elenco da série Lua Vermelha.

Nasce em Lisboa, em 1985. 

Licenciada em Teatro - Atores pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema. Concluiu em 

2003 o curso de Interpretação da Escola 

Profissional de Teatro de Cascais e, em 

1999, o curso básico de piano. 

Da sua formação complementar fazem 

parte, Laboratório de Performance dirigi-

do por Guilhermo Gomez-Peña e Roberto 

Sifuentes, companhia La Pocha Nostra, 

Festival Escrita na Paisagem 2008, Zona 

Zero e Zona #3 dirigido por Joana Cravei-

ro e Gonçalo Alegria, Teatro do Vestido, 

Commedia dell´Arte dirigido por Ferruc-

cio Soleri do Teatro Piccolo de Milano. 

Trabalha como atriz em Tropeçar, ence-

nação Joana Craveiro, coprodução Teatro 

do Vestido / CCB; Chegadas, encenação 

Joana Craveiro, Teatro do Vestido; Pássa-

ro, encenação Joana Craveiro, coprodu-

ção Teatro do Vestido/Chão de Oliva; Nós 

matámos o Cão Tinhoso, encenação Nuno 

Pino Custódio, Teatro O Bando; Donde 

Esta La Frontera, video-performance – de 

sua criação, projeto de residência no La-

boratorio Arte Alameda, Cidade do Mé-

xico, apoiado pela GDA e pela Casa da 

América Latina; Ficções Sonoras Eróticas, 

Festival Musica Viva 2009; Esta é a Minha 

Cidade e eu Quero Viver Nela #1, projeto 

de intervenção e colaboração, cocriação 

com Simão Costa, Teatro do Vestido; Por-

que na noite terrena sou mais fiel que um 

cão, encenação Joana Craveiro, Teatro do 

Vestido; Jerusalém, encenação João Bri-

tes, coprodução Teatro O Bando e CCB; 

Companhia de Bailarinas, encenação Nuno 

Pino Custódio, FIAR 2008. Teatro Eletro-

acústico, coprodução Centro de Peda-

gogia e Animação CCB e Festival Música 

Viva 2006 – apresentado, posteriormente, 

no Instituto Franco-Português, Festival 

Música Viva 2007 - na Casa da Música; O 

Devaneador, cocriação com Pedro Caeiro, 

8 estreia no 1º Ciclo Novos Atores, Teatro 

Municipal S. Luíz. Fez Assistência à Dire-

ção em Homem-Legenda, cocriação Pedro 

Gil e Diogo Mesquita, coprodução Gul-

benkian e Barba Azul.

RAIMUNDO COSME

ROSINDA COSTA
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Num escritório, dois amigos que traba-

lham juntos, frente a frente, conversam 

sobre as suas vidas, aspirações, dúvidas, 

trocam confidências e discutem sobre te-

mas repletos de complexidade e profundi-

dade como... uma receita de arroz de ro-

dovalho ou a escassez da pedra mármore. 

Interpretada por Miguel Guilherme e Bru-

no Nogueira e encenada por Tiago Guedes, 

esta comédia que evoca o quotidiano em 

que cada um se revê, é baseada nos textos 

escritos e interpretados por Henrique Dias 

e Frederico Pombares, na rubrica com o 

mesmo nome, emitida no programa Cinco 

para a Meia-Noite, da RTP 2. É Como Diz o 

Outro... para rir e chorar... a rir!

TEATRO

03 a 05 MAIO

É COMO DIZ O OUTRO
com BRUNO NOGUEIRA e MIGUEL GUILHERME

qui a sáb 21h30 | 100 min.
preços: C (103 a 203) // descontos aplicáveis apenas para Assinaturas, Amigos e Mecenas (ver pág. 12)
m/ 16 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Textos Henrique Dias e Frederico Pombares
Encenação Tiago Guedes
Cenografia José Pedro Penha
Vídeo e Desenho de Luz Artica.cc
Interpretação Bruno Nogueira e Miguel Guilherme
Produção UAU

Nasceu em 1982, em Lisboa. Trabalha 

regularmente em televisão, tendo par-

ticipado nos programas Levanta-te e Ri, 

Curto-Circuito, O Pior Condutor de Sempre 

e Contemporâneos. Foi anfitrião do talk-

show Lado B e coautor e ator de o Último 

a Sair. No Cinema deu voz à personagem 

Melman, no filme de animação Madagás-

car, e participou nos filmes Sorte Nula, de 

Fernando Fragata, e O Meu Sósia, de Tiago 

Guedes. 

Em Teatro participou em várias peças, 

como Manobras de Diversão (encenação de 

Marco Horácio), Portugal - Uma Comédia 

Musical e Os Melhores Sketches dos Monty 

Python, ambas com encenação de António 

Feio e produção UAU; Antes Eles Que Nós e 

Avalanche (também produzida pela UAU), 

com encenação de António Pires; e Sou do 

Tamanho do que Vejo e Não do Tamanho da 

Minha Altura. Mais recentemente, fez parte 

do elenco da peça A Cidade, com encena-

ção de Luís Miguel Cintra, Azul Longe das 

Colinas e Uma Bizarra Salada, com ence-

nação de Beatriz Batarda. Atualmente, 

protagoniza com enorme sucesso a comé-

dia É Como Diz O Outro, ao lado de Miguel 

Gilherme 

Na rádio é coautor e voz das crónicas di-

árias Tubo de Ensaio (TSF), cujos textos, 

escritos em conjunto com João Quadros, 

foram já editados em livro. 

Em 2010 fez parte do Clube de Comédia, es-

petáculo UAU que reuniu em palco nomes 

maiores da stand-up comedy portuguesa, 

esgotando salas por todo o país. 

Nasceu em 1958, em Lisboa. Abandonou 

o curso de Antropologia, na Universidade 

Nova de Lisboa, para se dedicar ao Teatro, 

iniciando-se na Comuna onde se formou 

como ator. Aí, interpretou peças de Ber-

tolt Brecht, António José da Silva, Hélder 

Costa, entre outros, tendo sido O Dragão, 

de Eugeni Schwartz, encenada por João 

Mota, uma das suas interpretações mais 

significativas. Trabalhou com João Lou-

renço, no Teatro Aberto, e Mário Felicia-

no, no São Luiz Teatro Municipal. Em 1987, 

iniciou uma colaboração regular com o 

Teatro da Cornucópia, sob direção de Luís 

Miguel Cintra. Trabalhou ainda com José 

Wallenstein, Fernanda Lapa, Adriano Luz, 

António Pires, Ricardo Pais e António Feio. 

Em 2006, como encenador, estreou Per-

versões, de David Mamet, com José Pedro 

Gomes (Clube Estefânia). A esta primeira 

experiência, seguiram-se Desastres, a 

partir de textos de Lonesco, Samuel Be-

ckett e Philip Dick (T. Cornucópia); À Es-

pera de Godot, de Samuel Beckett (Comu-

na); Vai Ver Se Chove, baseado em Georges 

Courteline (T. Cornucópia); e 3 Versões da 

Vida de Yasmina Reza (Teatro Villaret).

Já representou Shakespeare, Samuel Be-

ckett, Botho Strauss, Edward Bond, Piran-

dello, Yasmina Reza, Francis Veber, entre 

muitos outros. Em 2011, foi distinguido 

com o Globo de Ouro para Melhor Ator de 

Teatro, pela participação na peça O Senhor 

Puntila e o Seu Criado Matti, encenada por 

João Lourenço.

No Cinema salientam-se Filha da Mãe, de 

João Canijo; Non ou a Vã Glória de Mandar, 

A Divina Comédia, Vale Abraão, A Caixa, 

Palavra e Utopia e O Quinto Império - On-

tem Como Hoje,  todos com realização de 

Manoel de Oliveira. Trabalhou ainda em 

filmes de Jorge Silva Melo, Fernando Lo-

pes, José Fonseca e Costa, António Pedro 

Vasconcelos, Solveig Nordlund, Fernando 

Matos Silva, Paulo Rocha, Manuel Mozos e 

Marco Martins. 

Na rádio, coapresentou com Nuno Artur 

Silva o programa História Devida, na Ante-

na 1.

Em televisão participou nos telefilmes Sai 

da Minha Vida, de João Canijo, e Bocage, 

de Fernando Vendrell, entre outros. Tra-

balhou com Herman José em Humor de 

Perdição, Herman Enciclopédia e Herman 

98/99, e protagonizou, com a atriz Rita 

Blanco, a série Conta-me como Foi. 

BIOGRAFIAS

BRUNO NOGUEIRA

MIGUEL GUILHERME
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A propósito dos 20 anos do Teatro da Aca-

demia, o coletivo, dirigido por Jorge Fra-

ga leva à cena o texto de Georg Büchner, 

Woyzeck, em que muitas das personagens 

são doentes. Mas, ao contrário do que se-

ria de esperar, esta coincidência só os faz 

distanciarem-se, irremediavelmente, em 

que cada um é prisioneiro do seu próprio 

mal e daí resultar o serem, paradoxalmen-

te, vítimas e carrascos.

Em Büchner, esta tomada de consciên-

cia da natureza profunda do “mal” numa 

mistura do trágico e do cómico, permite a 

aparição do humor, como uma maneira de 

olhar e como uma vingança sobre o trágico. 

ESPAÇO ABERTO… 

ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

TEATRO

10 e 11 MAIO

WOYZECK
conceção e direção FRAGA

TEATRO DA ACADEMIA

qui e sex 21h30 | 130 min. aprox. 
preço 2,53 // s/ descontos 
m/ 16 anos
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Mais recentemente, o público pôde vê-lo 

na televisão no papel de apresentador do 

programa Último a Sair.  

Com a UAU colaborou nas peças Arte, 

Jantar de Idiotas, Os Melhores Sketches dos 

Monty Python, todas com encenação de 

António Feio, e em 3 Versões da Vida, peça 

que encenou e em que participou como in-

térprete. Recentemente, protagonizou Que 

Vergonha Rapazes, a partir de textos de 

vários autores, extraídos de uma antologia 

de humor português, organizada por Nuno 

Artur Silva e Inês Fonseca Santos.
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O que o autor pretende mostrar num tom 

de caricatura grotesca e de simpatia pe-

los oprimidos é que também os conceitos 

de “moral” e de “virtude” são socialmente 

determinados. Poderão os discriminados, 

cuja vida é preenchida com problemas de 

subsistência, dar-se ao luxo de seguir um 

preceito moral e de virtude?

Distanciando se de igual modo do roman-

tismo e do naturalismo em Woyzeck, Buch-

ner, faz esta união indissolúvel do mundo 

visível e do invisível, que está na origem do 

Teatro e que é a sua única razão de existir.

Texto Georg  Büchner
Conceção, Direção e Espaço Cénico Fraga
Desenho de Luz Cristóvão Cunha
Desenho de Som e Banda Sonora Pedro Ribeiro
Figurinos e Caracterização Mara Maravilha
Tema Musical Adriano Filipe
Desenho Técnico Cenográfico José Luís Loureiro
Produção Clarisse Nunes, Teatro da Academia
Interpretação Cristóvão Cunha, Jorge Justo, Mariana Veloso, 
Marina Bento,  Marta Santos, Paulo Armamar,
Pedro Rocha, Pedro Sobral, Rafael Cardoso,
Ricardo Cavadas, Rita Casinhas,
Rosa Oliveira e Sérgio Fernandes

O encontro entre António Eustáquio e Car-

los Barretto faz-se, sob a égide do guito-

lão, um novo instrumento português, um 

cordofone, sonhado por Carlos Paredes e 

construído pelo mestre Gilberto Grácio, que 

sugere uma guitarra portuguesa, mas com 

um registo mais grave, uma extensão tim-

brica maior e uma personalidade própria. 

António Eustáquio e Carlos Barretto apre-

sentam assim um projeto inovador, mar-

cado pelo respeito pela qualidade técnica e 

pelo rigor interpretativo, em que guitolão e 

contrabaixo comungam de uma coerência 

sonora improvisada ou em diálogo perma-

nente.

Lado a lado, o resultado desta investida, 

embora dificilmente se possa enquadrar 

nos cânones do jazz, está bem perto das 

suas principais características: autentici-

dade e criatividade.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

16 MAI

GUITOLÃO
ANTÓNIO EUSTÁQUIO e CARLOS BARRETTO

qua 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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António Eustáquio nasceu em Portalegre 

e vive hoje em Castelo de Vide. Apesar do 

muito tempo passado na capital do país, o 

Alentejo é o seu meio natural. Justifica-o 

de forma simples: “pelo silêncio e pelo ar 

puro”.

Professor de Educação Musical leva a 

sério a tarefa de ensinar. Apesar da in-

tensa atividade musical, provavelmente, 

o ouviremos dizer, quando por vezes es-

sas questões surgem, que a sua atividade 

principal é o ensino.

Passou vários anos a procurar novos ru-

mos para a guitarra portuguesa, o que é 

fácil de constatar se atentarmos a alguns 

dos títulos da sua discografia, onde, por 

exemplo, encontramos António Vivaldi em 

guitarra portuguesa. Acompanhado pela 

Camerata Lusitana, leva o ensejo de Car-

los Paredes à letra, ou seja, confirma as 

possibilidades expressivas da guitarra 

portuguesa como instrumento solista, in-

terpretando obras que exigem um enorme 

virtuosismo.

O encontro com o guitolão é um momento 

definidor. Atualmente, é um dos dois úni-

cos proprietários do instrumento idealiza-

do por Carlos Paredes e tornado realidade 

pelo Mestre Gilberto Grácio. O primeiro 

disco com esse cordofone foi lançado no 

final de 2008, onde o ouvimos ao lado do 

Quarteto Ibero-Americano.

O seu mais recente projeto, ao lado de 

Carlos Barretto traz de volta um amor an-

tigo pelo jazz. De facto, começou a tocar 

guitarra elétrica na sua adolescência e 

chegou mesmo a frequentar a Escola do 

Hot Clube de Portugal.

BIOGRAFIAS

ANTÓNIO EUSTÁQUIO

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por

Quando se fala de Jazz em Portugal, o 

nome de Carlos Barretto é uma referên-

cia de mérito incontornável. A crescente 

internacionalização da sua atividade ar-

tística tem levado a sua música a muitos 

destinos, tanto na Europa como no resto 

do mundo, sempre com rasgados elogios 

por parte da crítica especializada.

Depois de ter concluído o curso do Con-

servatório Nacional de Música de Lisboa, 

Carlos Barretto residiu em Viena de Áus-

tria (1980-1982) a fim de se especializar na 

música erudita, onde estudou com Ludwig 

Streischer, um dos grandes mestres mun-

diais do contrabaixo.

Decide dedicar a sua carreira profissional 

à música improvisada, residindo em Paris 

(1984-1993), cidade a partir da qual teve 

oportunidade de trabalhar com grandes 

nomes do Jazz, atuando nos mais presti-

giados festivais por toda a França, Alema-

nha, Suíça, Bélgica, Holanda, entre outros.

De regresso a Portugal em 1993 iniciou 

os seus projetos como líder e compositor, 

tendo gravado oito cd’s em nome próprio 

e colaborado em mais de vinte da autoria 

de Bernardo Sassetti, Carlos Martins, Bob 

Sands, George Cables, Mário Delgado, 

etc., e atuado em inúmeros festivais por-

tugueses e europeus, sendo notória a evo-

lução estética da sua música, desde o neo-

bop até ao jazz europeu dos nossos dias.

Em 2007 abraçou mais uma experiência 

internacional, residindo em Madrid e tra-

balhando com Perico Sambeat, Bob San-

ds, Israel Sandoval, Mariano Dias, Roman 

Filliu, Horacio Icasto, entre muitos outros.

Os últimos anos têm sido passados em 

Portugal, mantendo parcerias antigas 

(com Bernardo Sassetti, por exemplo), 

voltando sempre ao seu Lokomotiv, que 

CARLOS BARRETTO

Interpretação
António Eustáquio (guitolão)
Carlos Barretto (contrabaixo

Parceria JACC - Jazz ao Centro 
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Marcado pela intriga e agitação social, que 

se adensam desde a apresentação das 

personagens até ao clímax, overdrama, 

que foi nomeado como um dos melhores 

espetáculos de Teatro de 2011 pela Socie-

dade Portuguesa de Autores, foi escrito por 

Chris Thorpe para a mala voadora.

Como sair da crise diz respeito a todos, 

assim como os problemas conjugais, os 

conflitos geracionais, as sortes e os aza-

res que condicionam as decisões de cada 

um e os seus destinos. Através de cenas 

soltas, pequenos retratos do quotidiano 

vão-se desenhando comportamentos e va-

lores sociais reconhecíveis. Todos são con-

vidados a construir o puzzle de um período 

conturbado, que se vive atualmente. O que 
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TEATRO

02 JUN

OVERDRAMA
de CHRIS THORPE por MALA VOADORA 

sáb 21h30 | 60 min.
lotação a definir (plateia no palco) 
preços: 103 /Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 52)
m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

mantém atividade desde 1997 e que con-

ta já com três álbuns pela chancela Clean 

Feed Records.

Contrabaixista e compositor de relevo, 

Carlos Barreto tem atuado a solo absoluto 

de contrabaixo no âmbito do projeto Solo 

Pictórico, em que interage com quadros 

pintados por si. Com Solo Pictórico gravou 

um disco e registou inúmeras atuações/

exposições por todo o país.
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parece ser um conjunto de histórias não 

relacionadas acaba, no final, por revelar-

se um mesmo enredo.

1. “Todos os grandes acontecimentos da 

História do mundo ocorrem duas vezes, a 

primeira como tragédia, a segunda como 

farsa”. Marx utiliza termos do teatro para 

retirar o tapete aos folclores revolucioná-

rios, oferecendo ao mesmo tempo um pe-

rigoso argumento aos cínicos. 

2. O modelo de construção poética chama-

do “teatro” evoluiu na relação entre o que 

se comunica e a retórica da comunicação. 

Tal como os discursos políticos. A diferen-

ça é que o teatro pode optar por não dizer 

nada (uma opção politica), ou por ser po-

litico através da retórica – duas possibili-

dades que não se colocam nos discursos, 

porque eles têm de parecer sempre que 

dizem qualquer coisa. 

3. Overdrama é um espetáculo de tea-

tro feito com uma peça de teatro (não é o 

que costumamos fazer). Pedimos ao Chris 

Thorpe para escrever uma peça sobre a 

revolução com os recursos narrativos do 

drama burguês: problemas no “seio da fa-

mília”, adultério e outros desamores, ricos 

e pobres, o intrincado quiproquó, coinci-

dências felizes e coincidências infelizes, 

destinos ameaçados, vítimas, esperas, ex-

pectativa. E redenção. E pathos. 

4. “Moral da história” e “moral da História”. 

Direção Jorge Andrade 
Texto Chris Thorpe  Tradução Francisco Frazão 
Interpretação Anabela Almeida, Carlos António, Cláudia Gaiolas, Flávia Gusmão, Jorge Andrade, Márcia Breia, Marco Paiva, 
Miguel Fragata, Pedro Gil, Sílvia Filipe, Tânia Alves, entre outros 
Cenografia José Capela, com fotos de Bruno Simão 
Figurinos Rita Lopes Alves 
Luz Daniel Worm com assistência de Eduardo Abdála 
Coprodução mala voadora, Culturgest 
Apoio Fundação Calouste Gulbenkian, Cine-Teatro Joaquim d’Almeida, NG5 
mala voadora é uma estrutura associada da Associação Zé dos Bois e financiada pela Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes

Uma paisagem, um ovo, uma larva, uma 

lagarta, uma borboleta, muitas borboletas, 

que voam pelo vento e sussurram ao ouvido. 

São bailarinas que pintam o ar com as suas 

grandes asas. Uma divertida dança… 

Inspirado no movimento do voo e do bater 

das asas das borboletas, Farfalle é um es-

petáculo feito de música e imagens, inter-

pretado por dois bailarinos que convidam o 

público a entrar no cenário, a movimentar-

se entre as imagens que reagem aos gestos 

e movimentos dos intérpretes, associando 

as novas linguagens digitais à dança, à mú-

sica e ao movimento.
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PERFORMANCE

07 JUN

FARFALLE
TEATRO DE PIAZZA O D’OCCASIONE (IT)

no âmbito da programação do FITEI

qui 11h00 e 16h30 | 50 min. 
público-alvo famílias
lotação a definir (plateia no palco) 
preço 2,53 // s/ descontos
m/ 4 anos
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Espetáculo dedicado às meninas e aos meninos pintores e bailarinos. 

Observa uma borboleta. O movimento do voo e o bater das asas parecem um pincel que 

desenha no ar, mas também parece uma dança. Essa divertida dança por vezes dura 

só um dia. Tudo se passa desde a aurora até ao ocaso. Aí tens, vê, há uma paisagem, 

um ovo, uma larva, uma lagarta, uma borboleta, muitas borboletas. São lindíssimas, de 

cores, voam pelo vento e sussurram-te ao ouvido. São bailarinas que pintam o ar com 

as suas grandes asas. 

No espetáculo, tudo é contado com música e imagens por dois bailarinos. A cenografia 

é formada por um tapete branco com duas asas. As imagens são projetadas em dife-

rentes planos: o plano horizontal do tapete e o vertical das duas asas oblíquas. Alguns 

objetos estilizados decoram o cenário. O público é convidado a participar, a entrar den-

tro do cenário, a movimentar-se entre as imagens que reagem aos seus gestos, aos 

seus movimentos. As imagens envolvem-no. 

Com Farfalle, a Teatro de Piazza o D’Occasione continua a experiência sobre as potencia-

lidades expressivas relacionadas com a utilização de novas linguagens digitais (computa-

ção gráfica/tecnologias interativas) associadas à Dança, à Música e ao movimento. Nesta 

obra a companhia desenvolveu um sistema de interação de som e imagens baseado no 

software MaxMsp com Jitter. O sistema utiliza vários tipos de sensores que interagem em 

tempo real com o movimento dos bailarinos e do público.

TEATRO DE PIAZZA O D’OCCASIONE
SOBRE FARFALLE

Direção Francesco Gandi e Davide Venturini 
Interpretação Anna Balducci e Erika Faccini 
Voz off Ana Sala 
Desenho Digital Elsa Mersi 
Desenho de Som Spartaco Cortesi 
Cenografia e Adereços Gregory Petitqueux e Valerio Calonego 
Figurinos Loretta Mugnai 
Colaboração com os textos Stefania Zampiga, Rafael Casanova e Giovanna Tonzano 
Organização Valentina Martini, Francesca Murador e Valeria Castellaneta 
Coprodução Teatro Metastasio Stabile della Toscana (Itália)
Parceria FITEI

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por

A Companhia TPO foi fundada em 1981 em 

Prato (Itália), dirigida por Davide Ventu-

rini e Francesco Gandi, a TPO concretiza 

obras interativas que são interpretadas 

por bailarinos e pelo público criando um 

novo conceito de teatro para a infância – o 

“teatro imersivo” – um ambiente sensorial 

onde se testam os súbtis limites entre a 

arte e o jogo para além das barreiras lín-

guisticas e culturais. 

Devido à utilização de sensores e de ima-

gens projetadas opera-se uma encenação 

caracterizada por um estilo inconfundível, 

gráfico e sonoro criado por Elsa Mersi 

(grafismo digital), Spartaco Cortesi (espa-

ço sonoro) e Rossano Monti e Martin Von 

Gunten (engenharia informática). 

Entre 2002 e 2007 a TPO criou o conceito 

teatral “CCC [children cheering carpet]”, 

três jardins virtuais ambientados sobre 

um tapete de dança que através da pres-

são de sensores ocultos, produz a anima-

ção de sons e imagens. Um tapete mágico 

onde é possível explorar através do tato e 

do movimento, jardins imaginários pensa-

dos como lugar de acesso ao mundo das 

artes. 

Partindo desta base a TPO criou três 

jardins virtuais (japonês, mediterrânico-

árabe e italiano). O êxito desta trilogia 

permitiu que a companhia participasse 

em inúmeros Festivais por todo o mundo 

e ampliasse a colaboração a outros países 

como a Austrália onde criaram o espetá-

BIOGRAFIAS

TEATRO DE PIAZZA O D’OCCASIONE (TPO)
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culo Saltbush com artistas italianos e de 

procedência aborígena. 

Entre 2008 e 2009 a companhia TPO con-

tinua a sua investigação desenvolvendo 

novas tecnologias através da utilização 

da “motion tracking” e da construção de 

objetos cenográficos interativos com a in-

tenção de elaborar uma relação profunda 

e complexa entre a cena, as imagens e as 

ações do ator / bailarino. Nascem assim 

os espetáculos Farfalle e Barocco, que in-

troduzem o público numa paisagem visu-

al, táctil, refinada e onírica. 

A TPO trabalha no Teatro Fabbrichino de 

Prato e realiza anualmente um, projeto ar-

tistico de residência, em coprodução com 

o Teatro Metastasio de Prato.

Tributo a Sting é um projeto do coletivo Tri-

butal que recria temas interpretados por 

Sting ao longo da sua carreira. Através do 

recurso, maioritariamente, a um ambiente 

acústico que tem como principais caracte-

rísticas a obsessão pelo groove e a cons-

tante improvisação, os intérpretes evocam 

temas incontornáveis deste músico e com-

positor e do seu antigo grupo, os The Poli-

ce, como Every breath you take, Roxanne ou 

Message in a bottle. 

Estes e outros temas foram recriados pela 

mão do pianista e arranjador Joaquim Ro-

drigues, que fez imergir sonoridades ten-

dencialmente jazz, funk e rock. Com as 

suas versões personalizadas, a belíssima 

voz de Catarina Almeida, que empresta aos 

temas uma feliz feminilidade, e os restan-

tes cúmplices Miguel Ângelo, Bruno Pinto 

e Márito Marques homenageiam a geniali-

dade, simplicidade, ecletismo e qualidade 

da música de Sting.  
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CAFÉ-CONCERTO / FOYER

13 JUN

TRIBUTO A STING
TRIBUTAL

qua 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos

Interpretação
Catarina Almeida (voz),
Bruno Pinto (guitarra),

Joaquim Rodrigues (piano),
Miguel Ângelo Coelho (contrabaixo), 

Márito Marques (bateria)
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Histórias do Bosque de Viena é uma das pe-

ças mais famosas do autor austro-húngaro 

Ödön von Horváth. Escrita segundo a tra-

dição do Teatro popular de Viena, a peça 

subverte o género (normalmente, inofen-

sivo) para formular uma crítica mordaz à 

comunidade burguesa intolerante, egoísta 

e mesquinha, num tempo de profunda cri-

se económica e desemprego generalizado.  

Ao som das valsas de Strauss, o autor con-

ta a história de várias pessoas do oitavo 

bairro de Viena, nomeadamente, a de Ma-

riana, uma jovem rapariga ingénua, filha 

do dono da loja de brinquedos, que quebra 

o noivado com o talhante Óscar, depois de 

se ter apaixonado por Alfredo, um jogador 

e parasita sem vontade própria, que tem 

uma relação com Valéria, dona da taba-

caria que fica na mesma rua. Nesta peça, 
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TEATRO

16 JUN

HISTÓRIAS DO BOSQUE DE VIENA
de ÖDÖN VON HORVÁTH direção artística TÓNAN QUITO | TRUTA

sáb 21h30 | 150 min. c/ intervalo
preços: A (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 52)
m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL



66 67

encontram-se os grandes temas do Teatro 

de Horváth: o amor, a morte e o dinheiro. 

Numa comunidade que escolhe a estupi-

dez, a mentira e a ignorância como cami-

nho, o que morre primeiro é a esperança...

Autor Ödön von Horváth
Tradução Ludwig Scheidl
Direção Artística Tónan Quito
Cenografia F. Ribeiro
Figurinos Ana Limpinho
Desenho de Luz Daniel Worm D’Assumpção
Espaço Sonoro Simão Costa
Produção Executiva Meninos Exemplares
Interpretação Anton Skrzypiciel,

Cláudia Gaiolas, Joana Bárcia,
Joaquim Horta, Paula Diogo, Paula Só,
Paulo Pinto, Pedro Lacerda, Raul Oliveira,
Ruben Tiago e Tónan Quito
Residência Artística Alkantara
Coprodução Truta, Maria Matos Teatro
Municipal e Guimarães 2012 CEC
Truta é uma estrutura financiada pelo
Secretário de Estado da Cultura/DGArtes

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por

Este novo projeto da Truta consiste na encenação, adaptação, produção e divulgação da 

peça Histórias do Bosque de Viena do dramaturgo Ödön Von Horvath. Escritor de língua 

alemã, cuja nacionalidade era: “nasci em Fiume, cresci em Belgrado, Budapeste, Bra-

tislava, Viena e Munique e tenho passaporte húngaro... Mas não conheço uma pátria. 

Sou uma típica mistura velho-austríaca e húngara: magiar, croata, alemão e checo – o 

meu nome é magiar, a minha língua materna é o alemão. Falo de longe melhor o ale-

mão, já só escrevo em alemão, pertenço ao âmbito cultural alemão. Todavia o conceito 

de pátria, falseado por laivos nacionalistas, é-me estranho. A minha pátria é o povo.”  

Depois de Brecht, Horváth foi o dramaturgo mais importante de língua alemã no perí-

odo das duas guerras. Na sua obra procurou capturar a degradação da linguagem e a 

amargura da vida das classes médias, representando a mudança política trazida pela 

República, mas adivinhando o fascismo. Apenas queria ser “o cronista fiel do seu tem-

po”, numa atitude objetiva e desapaixonada, que o aproximava da nova corrente: Nova 

Objetividade; de um realismo objetivo que procura, antes de mais, descrever de forma 

imparcial a realidade ou as contradições dessa realidade. Mas Horváth definia-se como 

um “realista irónico – naiv, que regista as contradições do seu tempo.”

A peça Histórias do bosque de Viena foi escrita em 1931 e foi rotulada pelo próprio autor 

como peça popular (Volksstück); foi escrita segundo a tradição cómica, mas o autor 

explorou o género introduzindo a ironia e definindo-o num contexto político contem-

porâneo, “com as pessoas dos nossos dias”, de modo a romper com o velho modelo 

do drama popular. A peça é uma sátira aos valores burgueses e Kitsch. Mas acima de 

tudo uma sátira à nossa capacidade de aceitarmos a estupidez e a mentira; usando os 

interesses da pequena burguesia para disfarçar o ataque ao politicamente correto, ao 

“bom-comportamento” que caracterizou a ascensão nazi. Mas os seus interesses eram 

meramente sociais e não políticos, pois escolhendo centrar-se nessa classe social, 

onde os dramas se desenrolam, Horváth consegue descrever todo um povo, “a grande 

massa”.

Nesta peça, que é uma das mais importantes, vindo a ganhar o prémio Kleist nesse 

mesmo ano, encontramos assim os grandes temas do teatro de von Horváth: o amor, a 

morte e o dinheiro, numa perspetiva pequeno-burguesa.

SOBRE ÖDÖN VON HORVÁTH
E HISTÓRIAS DO BOSQUE DE VIENA
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Marko Topchii é um jovem guitarrista 

ucraniano de 20 anos com um repertório 

bastante eclético, abarcando a música do 

período barroco até à atualidade. Na sua 

curta e promissora carreira já deu inúme-

ros recitais por toda a Europa e também na 

Índia e, desde 2007, tem sido galardoado 

com inúmeros prémios em Concursos de 

Guitarra Internacionais, como aconteceu, 

recentemente, em Sernancelhe. 

Vencedor da 13ª edição do Concurso e Fes-

tival Internacional de Guitarra Clássica de 

Sernancelhe, Marko Topchii apresenta-se 

no Teatro Viriato, no âmbito de uma parce-

ria entre a organização do concurso e vá-

rias instituições dentro e fora do país, para 

a realização de uma tournée como parte do 

primeiro prémio desta competição. 

Nos 13 anos do Concurso e Festival Inter-
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MÚSICA

21 JUN

MARKO TOPCHII

qui 21h30 | 60 min. 
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 52)
todos os públicos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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nacional de Guitarra Clássica de Sernance-

lhe, já nos visitaram guitarristas oriundos 

de mais de 30 nacionalidades diferentes. 

Os premiados deste concurso já venceram 

muitos dos principais concursos interna-

cionais, facto que atesta a grande qualida-

de e exigência atingida pelo Concurso de 

Sernancelhe, tornando-se numa referên-

cia internacional da Guitarra Clássica.  

Interpretação Marko Topchii
Parceria Concurso e Festival Internacional de Guitarra Clássica de Sernancelhe

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Ação cofinanciada por

Marko Topchii é um jovem guitarrista 

ucraniano de 20 anos. Na sua curta e pro-

missora carreira já deu inúmeros recitais 

por toda a Europa e também na Índia. O 

seu repertório é bastante eclético, abar-

cando a música desde o período barroco 

até aos nossos dias.

Desde 2007 que tem sido galardoado com 

inúmeros prémios em Concursos de Gui-

tarra Internacionais, destacam-se os pri-

meiros prémios obtidos em 2011: 1º Prémio 

no 12º Concurso de Guitarra em Belgrado, 

Sérvia; 1º Prémio no Le Concours Inter-

national de Guitare “Ville d’Antony” em 

França; 1º Prémio no 6º International Li-

gita Guitar Competition em Liechtenstein; 

1º Prémio no 3º Concurso Internacional 

de Guitarra Robert J. Vidal em França e 1º 

Prémio no 13º Concurso Internacional de 

Guitarra de Sernancelhe em Portugal.

BIOGRAFIA

MARKO TOPCHII

O prazer de subir o degrau para o palco!

Subir um degrau (literalmente) é um esforço 

que se faz sem pensar – isto é certo!  É um 

modo de locomoção como outro qualquer. É 

ação para alcançar algum patamar, acima ou 

abaixo do nosso nível (geograficamente).

Subir a um palco (literalmente) é como subir 

um degrau (metaforicamente), mas esta ação 

é pensada - nem sempre é claro! É a própria 

ação, é o patamar que gera a conclusão, que 

está ao nível de cada ambição pessoal (histo-

ricamente).

E acendem-se as luzes! 

Leonor Keil
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ESPAÇO ABERTO… 

ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

DANÇA E TEATRO

29, 30 JUN e 01 JUL

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

+ info em breve
www.teatroviriato.com
facebook.com/teatroviriato
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Que criaturas povoam o imaginário de cada 

um? Quantas vezes sonhamos com animais 

impossíveis? O que fazer para que essas 

belas criaturas se tornem reais?

A partir da reciclagem de objetos do quoti-

diano, Joana Mendonça propõe a sua trans-

formação em novos objetos, ou melhor, em 

animais com uma vida mágica. Tudo servi-

rá de inspiração para a construção de uma 

nova fauna de loucos animais, à medida de 

cada um. Contar histórias (com animais), 

ver pequenas animações, ver animais sel-

vagens na savana africana… São algumas 

das propostas desta oficina, baseada numa 

forte componente de experimentação plás-

tica, permitindo aos participantes uma ex-

periência rica e divertida.

Licenciada em Artes Plásticas pela Fa-
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OFICINA

02 a 06 JUL

CRIATURAS DOS NOSSOS SONHOS
orientação JOANA MENDONÇA

seg a sex 10h00 às 13h00
público-alvo dos 7 aos 11 anos
lotação 15 participantes
preço 303 // s/ descontos
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Joana Rita Gomes Mendonça é licenciada 

em Artes Plásticas Pintura, pela Faculda-

de de Belas Artes da Universidade do Por-

to, com Pós-graduação em Gestão Cultu-

ral na ULHT de Lisboa e Pós-graduação 

em Estudos Curatoriais pela Faculdade de 

Belas Artes de Lisboa em parceria com a 

Fundação Calouste Gulbenkian.

Encontra-se em programa de Doutora-

mento em Educação Artística na Facul-

dade de Belas Artes da Universidade do 

Porto.

Da sua experiência profissional, destaca-

se a intervenção em espaços de troca de 

experiências ao nível do ensino não regu-

lar, como o Serviço Educativo da Fundação 

de Serralves, o projeto educativo da Com-

panhia Comédias do Minho ou a Galeria 

Solar em Vila do Conde.

Coordenou o Serviço Educativo da Biblio-

teca de Alvaiázere, ao nível de criação de 

atividades plásticas, para diferentes faixas 

etárias, em contexto de estágio profissio-

nal.

Foi também docente nas atividades extra 

curriculares do 1º Ciclo do ensino básico, 

na área de expressão plástica, nos con-

celhos de Oliveira de Frades em Viseu, e 

Alvaiázere em Leiria.

Desempenha de momento funções docen-

tes na Escola Superior de Educação de Vi-

seu, como professor assistente convidado, 

nas cadeiras de Desenho III, Introdução às 

artes plásticas, Artes plásticas II – pintura, 

Arte e Cultura, e Projeto de Artes Plásticas 

e Multimédia.

BIOGRAFIA

JOANA MENDONÇA

culdade de Belas Artes do Porto, Joana 

Mendonça frequenta o doutoramento em 

Educação Artística na mesma instituição. 

É docente na Escola Superior de Educação 

de Viseu e colabora, regularmente, com o 

Serviço Educativo da Fundação de Serral-

ves, no Porto.
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Durante seis meses, no âmbito de um 

projeto com a comunidade, promovido 

pelo Teatro Viriato e pela Magnólia Teatro, 

cerca de 20 utentes do Lar de Idosos e do 

Centro de Dia da Associação de Solidarie-

dade Social da Freguesia de Abraveses 

participaram em sessões de expressões 

escrita, musical e dramática.

Aproximaram-se da escrita, sonharam os 

livros, deixaram-se embalar pelo ritmo, 

pela música, descobriram o gesto, reen-

contraram-se com a memória de uma vida 

toda e com as histórias de que são feitos. 

Mostrar de que é feita a raiz de mulheres e 

de homens é o objetivo deste projeto, que 

procura ouvir e fazer ecoar o que têm es-

tas pessoas para contar, para inventar. São 

excertos de uma vida toda… 
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PROJETO COM A COMUNIDADE

07 JUL

RAÍZ DE MEMÓRIA
de RAFAELA SANTOS, FERNANDO GIESTAS e ANA BENTO

sáb 16h30  | todos os públicos
lotação limitada
preço 13 // s/ descontos

Local a definir
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Direção Artística Rafaela Santos
Dramaturgia Fernando Giestas
Desenho de Som e Música Ana Bento 
Interpretação Utentes do Lar de Idosos e do Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses e 
convidados (a definir)  
Criação Magnólia Teatro 
Produção Amarelo Silvestre
Coprodução Teatro Viriato
Parceria Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses

É cofundadora da Magnólia Teatro (http://

magnolia.amarelo-silvestre.pt/), compa-

nhia profissional de Teatro sedeada em 

Canas de Senhorim, assumindo a direção 

artística, juntamente com Fernando Gies-

tas, dramaturgo. 

Terminou a licenciatura Bi-etápica de 

Teatro e Educação, em 2007, e o bacha-

relato em formação de atores, em 1995, 

na Escola Superior de Teatro e Cinema 

de Lisboa. Fez o curso de formação de 

atores do IFICT, em 1991. Desde 2009, foi 

responsável pela encenação de João Tor-

to, com estreia a 8 de março de 2012, no 

Teatro D. Maria II, Sonhos Rotos, em julho 

de 2011, espetáculo apresentado no Festi-

val Internacional de Teatro Clássico de Al-

magro - Espanha (iniciativa Almagro Off), 

onde foi distinguido com Menção Especial 

do Júri; e Mulher Mim, em 2010, que es-

treou no Teatro Viriato, uma coprodução 

Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor 

– projeto financiado pelo Ministério da 

Cultura / DGArtes (Direção-Geral das Ar-

tes).  Antes da Magnólia Teatro, encenou 

Areena (2000), em conjunto com Carla Bo-

lito, no CCB; Alices (2005), texto de Susan 

Sontag, no Teatro da Garagem; e Mexe-te! 

(2007), no Teatro Viriato, já com drama-

turgia de Fernando Giestas. Ambos os 

espetáculos têm encenação e interpreta-

ção de Rafaela Santos (em Sonhos Rotos, 

a interpretação é partilhada com Miguel 

Lemos e Sofia Valadas) e dramaturgia de 

Fernando Giestas. 

Rafaela Santos estreou-se como atriz em 

1994, com Greensleeves, de Joyce Carol 

Oates, encenação de Jorge Silva Melo, 

tendo, desde então, trabalhado com diver-

sos encenadores, como Bruno Bravo, Ana 

Cofundador, com Rafaela Santos, da 

Magnólia Teatro. Dramaturgo dos es-

petáculos João Torto (2012), Sonhos Ro-

tos (2011), Menção Especial do Júri de 

Almagro Off - Festival Internacional de 

Teatro Clássico de Almagro – Espanha), 

Mulher Mim (2010), produções Magnó-

lia Teatro/Amarelo Silvestre; e Mexe-te! 

(2008), produção Primeiros Sintomas. É 

autor da peça curta Sangue na Guerra/

Guelra/Guerra (2011), escrita sob orienta-

ção de Jean-Pierre Sarrazac e publicada 

na coletânea “Oficina de Escrita Odisseia: 

Textos Escolhidos”, edição do Teatro Na-

cional São João (2011) e do livro “Cine Ci-

dade” (2008), sobre o Cine Clube de Viseu.

Formador de Expressão Escrita, em co-

laboração com diversos projetos (Teatro 

Viriato, Centro Cultural Vila Flor, Rede Eu-

ropeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação 

Portuguesa para as Perturbações do De-

Nave, João Brites, John Mowat, Sandra 

Faleiro, Diogo Dória, Christinne Laurent, 

Maria Emília Correia, Ana Támen, Antó-

nio Pires. Passou por diferentes teatros, 

como T. da Cornucópia, T. da Malaposta, T. 

São Luiz, T. da Trindade, Culturgest, CCB, 

Gulbenkian, T. do Chapitô, T. Taborda, T. 

da Comuna, T. Viriato, T. da Cerca de S. 

Bernardo, entre outros. Recebeu o PRÉ-

MIO MELHOR ATRIZ - Teatro na Década, 

com a sua interpretação em Sob um bos-

que de leite, Dylan Thomas, encenação de 

Sandra Faleiro, no Acarte, em 1996. 

Em Dança, participou em espetáculos de 

Olga Roriz (Anjos e arcanjos…) e Madalena 

Vitorino (Caruma). 

Entre 1999 e 2009, participou em diversos 

telefilmes e curtas e longas-metragens 

de cinema, com realizadores como Je-

anne Waltz, Manuel Mozos, Alain Tanner, 

Rosa Coutinho Cabral, Jorge Silva Melo, 

Raquel Freire, Edgar Pera, Rita Nunes e 

Jean Teddy Filippe, entre outros. Já par-

ticipou em algumas séries e telenovelas 

para vários canais de televisão portugue-

ses.

Foi colaboradora regular do Serviço Edu-

cativo e, posteriormente, Sentido Criativo 

do Teatro Viriato, entre 2004 e 2008. É pro-

fessora de Teatro e Expressão Dramática 

do Lugar Presente/Companhia Paulo Ri-

beiro desde 2004. 

BIOGRAFIAS

RAFAELA SANTOS

FERNANDO GIESTAS
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senvolvimento e Autismo, Lugar Presente, 

Gira Sol Azul, Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico do concelho de Viseu, 

Academia de Estudos, FNAC, Biblioteca 

Municipal de Castro Daire, Associação 

de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses, entre outros). Experiência de 

trabalho com públicos de diferentes for-

mações, desde crianças a adultos.  

Iniciou os estudos musicais no Conser-

vatório de Música de Viseu. Concluiu a 

licenciatura em Educação Musical, em 

2001 e frequentou uma Pós-Graduação 

em Musicoterapia, no C.I.M. de Bilbao, 

tendo, paralelamente, feito um percurso 

formativo na área da pedagogia musical 

com Pierre van Hawe, Jos Wuytack, Edwin 

Gordon, Verena Maschat, Murray Schafer, 

Soili Perkiö, entre outros. Iniciou os estu-

dos musicais na área do jazz no workshop 

Imajinazz, em 2001, com Mário Santos 

(sax), André Fernandes e Yuri Daniel (har-

monia e combo). Estudou Harmonia e 

Improvisação com Luís Lapa e ainda com 

João Martins (sax), Fátima Serro (canto) e 

Joaquim Rodrigues (harmonia). Integrou 

a Orquestra Juvenil do Centro e, atual-

mente, integra os projetos Coletivo Gira 

Sol Azul (jazz), No No (rock alternativo) e 

Tranglomango (folk/rock), colaborando 

também, pontualmente, noutros projetos 

musicais. Compôs e interpretou ao vivo a 

música dos espetáculos Sebastião e Bas-

tião contra a bicha das sete cabeças (pro-

dução Gira Sol Azul) e Gracinda, a linda, de 

Helen Ainsworth. Frequentou o Curso de 

Animadores Musicais da Casa da Música 

(Porto), onde desde então tem colaborado 

nalguns projetos com públicos variados. 

Atualmente orienta a Oficina de 1ºs sons 

- 1ª Viagem ao Espaço (Casa da Música) e 

no âmbito de Guimarães Capital Europeia 

da Cultura 2012, a Oficina Hospital Play. 

Orienta regularmente oficinas de músi-

ca e workshops para públicos variados, 

em diversos locais. Fundou a Escola de 

Música Gira Sol Azul. Orientou os grupos 

musicais Tubo d’Ensaio e D’arteRITMO, no 

âmbito do projeto Entre Teias, promovido 

pela FRAPV e cofinanciado pelo IDT. Le-

ciona a disciplina de Música na Escola 

Superior de Educação de Viseu.

ANA BENTO

Nascidos em 2010, os Volcano Skin são 

sinónimo de criação em liberdade total: 

rock e não-rock, baixos, guitarras, bateria, 

loops e eletrónica avulsa. Canções e não-

canções, música que serpenteia entre os 

dedos para chegar a um destino desco-

nhecido.

Quem já os viu em concerto sabe que a 

banda faz mais do que uma simples trans-

posição para o palco dos seus temas, ex-

pondo de modo contagiante o pulsar e o 

caráter inesperado e singular da sua mú-

sica. Gravaram, recentemente, um EP com 

lançamento previsto para breve.

César Zembla, Nuno Maltês e Sérgio Le-

mos criaram os Volcano Skin após o fim 

do seu projeto anterior, The Great Lesbian 

Show, banda veterana do circuito indepen-
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CAFÉ-CONCERTO / FOYER

07 JUL

VOLCANO SKIN
CÉSAR ZEMBLA, NUNO MALTÊS e SÉRGIO LEMOS

sáb 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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dente/alternativo português que deixou 

como legado dois álbuns e participações 

em três coletâneas.

Interpretação
César Zembla (voz, loops, microkorg),
Nuno Maltês (guitarra, baixo, microkorg, monotron, voz)
e Sérgio Lemos (bateria, drumpad, guitarra, microkorg, monotron, loops)

Músico (baixista e guitarrista) esteve en-

volvido em projetos musicais como os 

The Great Lesbian Show e Anjo Cão. Atu-

almente, para além dos Volcano Skin in-

tegra também as seguintes bandas: The 

Watchout Sprouts e Spaziergang, grupos 

com os quais, à semelhança dos Volcano 

Skin, já gravou dois ep’s, com lançamento 

previsto para este ano.

Nasceu a 14 de agosto de 1974, em Alco-

chete. Começou a sua atividade musical 

nos anos 80 como percussionista em ban-

das filarmónicas. Em 1991 dá os primeiros 

passos como baterista em bandas rock e 

em 1994 fundou os Duendes do Umbigo. 

No ano seguinte atua em Berlim e Bar-

celona com a sua banda de então, Canal 

Caveira. Gravou diversos álbuns com as 

bandas Dr. Frankenstein, The Great Les-

bian Show e Lolly and Brains. Em 2006 

cria a banda sonora do filme Sangue sobre 

vermelho de Pedro Batista. Trabalha como 

fotojornalista desde 1999.

Esteve envolvido em alguns projetos mu-

sicais antes de ser membro fundador 

dos The Great Lesbian Show, grupo com 

quem gravou dois álbuns. Fez parte da 

Oh Brother! Productions, tendo realizado 

e participado em diversas curtas-metra-

gens produzidas por esse coletivo. Foi co-

editor das revistas de poesia Plágio e Coi-

sa. Participou, ainda, no álbum Humanos 

abençoados e outros contos (2010) de Jorge 

Ferraz Trio.  

BIOGRAFIAS

NUNO MALTÊS

SÉRGIO LEMOS 

CÉSAR ZEMBLA
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FAÇA-SE AMIGO... 
O MELHOR DOS PRESENTES!
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Amigos · 2012

Vivace Tipografia Beira Alta, Lda.; 

Allegro BMC CAR • Dão · Quinta do Perdigão • Hotel Avenida; 

Moderato Abyss & Habidecor • blog/magazine: Obvious • Restaurante Tia Iva; 
Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos Osório de Almeida 
Mateus • Pastelaria Doce Camélias, Lda; 

Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Paula Ramos 
Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Armanda Paula Frias Sousa 
Santos • Benigno Rodrigues • Carlos Dias Andrade e Maria José Andrade • Engrácia 
Castro • Farmácia Ana Rodrigues Castro • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de 
Melo • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Isabel 
Maria Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • 
José Gomes Moreira da Costa • Júlia da Conceição Correia Alves • Julieta Teresa 
Ribeiro • Júlio da Fonseca Fernandes • Luís Manuel de Sousa Peixeira • Maria de 
Fátima Ferreira •  Maria José Agra Regala Fonseca e João José Correia Fonseca 
• Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist 
• Miguel Augusto Costa e Mónica Sobral • Nanja Kroon • Paula Nelas • Pedro 
Miguel Sampaio de Carvalho de Tovar Faro • Pieter Rondeboom e Magdalena 
Rondeboom • Raul Albuquerque e Vitória Espada • Teresa da Conceição Azevedo 
• Vítor Domingues;

Júnior Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Margarida Rodrigues • Beatriz Afonso 
Delgado • Brígida Caiado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Diogo Rafael Teixeira 
Ascenção • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Marta Ribeiro Figueiredo • 
Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim barbosa.

E outros que optaram pelo anonimato.

    ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

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

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

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

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

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

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica).

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. 

Mecenas · 2012

O CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA
AGRADECE AOS MECENAS E AMIGOS DO TEATRO VIRIATO PELO GENEROSO CONTRIBUTO.

a generosidade dos mecenas e amigos do teatro viriato tornou possível angariar, desde janeiro de 1999, cerca 
de 500.000,003 de donativos. por vontade dos doadores, parte deste valor foi canalizado para financiar o 
acesso de público carenciado, na sua maioria jovens e crianças, às actividades do teatro viriato.
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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 · Fax 232 480 111 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

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

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


