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NOTA

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas 
normas ortográficas, à exceção do editorial.

SALA

FOYER

SENTIDO CRIATIVO

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO

02 qui 21h30 NOSTOS uma eventual penumbra de ambiguidade

MARÇO

26 e 27 qui e sex 21h30 K CENA - projeto lusófono de teatro jovem

FEVEREIRO

17 FEV a 22 MAR CIRCUS LAB
programa PEGADA CULTURAL (ver pág 26)

04 qua 21h30 CURTAS DE ROMAN POLANSKI

13 a 15 sex
sáb e dom

18h45 às 21h45
10h00 às 13h00
14h30 às 17h30 
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COMO FERRAMENTA VIVA E CRIATIVA

JANEIRO

BY HEART15 qui 21h30

22 e 23 qui 
sex

15h00
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MATRIZ ARCAICA
DA SUBLIMAÇÃO DO CORPO

16 e 17 BOVARYsex e sáb 21h30

DA IMORTALIDADE24 a 30

CIÊNCIA E ARTE NO CORPO EM CRIAÇÃO13 e 14 ter e qua a definir

15 JAN a 24 JUL SCENE

21 qua 22h00 TAL HURWITZ

28 qua 22h00 CHRISTIAN ANDREA EL KHOURI

ARTES E IDEIAS DE DESCONCENTRAÇÃO
práticas culturais de outros centros

21 qua 18h30
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É interessante recordar, a partir de Tolentino de 

Mendonça, as palavras de São Bento: Abre o ouvido 

do teu coração. De facto, o novo ano no nosso Teatro 

começa com By Heart. 

Como sempre começamos pelo coração. É, será e 

sempre foi pelo coração que imaginámos o pulsar do 

nosso espaço. É, sempre foi e será pelo coração que 

acolhemos quem nos frequenta. É pelo coração que a 

vida começa e é por ele que faz sentido. Músculo de vida 

e de emoções. Centro onde tudo começa e acaba. 

Quanto mais forte bater mais alma insuflará. A 

reverberação ficará para além do palpável daquilo que 

os sentidos alcançam. Pelo coração fica a alma dos 

artistas, do público, da vida de um teatro que by heart 

não tem tempo nem idade. 

Dois mil e quinze é um ano de efeméride; aniversário 

de projetos que estiveram na origem do Teatro Viriato. 

Hoje em dia, de uma cumplicidade estreita e criativa 

desenvolvemos uma atividade em permanente diálogo 

com outros artistas e agentes culturais fazendo do 

quotidiano uma permanente descoberta. 

Começamos o ano pelo coração porque todos os 

espetáculos que apresentamos a ele fazem apelo. Uns 

acariciam-no, outros interrogam-no, outros põem-no 

à prova como será certamente todo o projeto do Circus 

Lab que partindo do novo circo, irá desaguar noutras 

áreas, regiões e quotidianos que não esquecerão que 

foi by the heart que dois mil e quinze começou!

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

p.s. Em nome de um... chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, continuarei a escre-

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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O Teatro Viriato inicia o ano de 2015 novamente com 

a aposta numa politica cultural de extroversão, de 

apresentação de programação fora de portas e de 

itinerância por alguns concelhos do distrito de Viseu 

com o projeto Circus Lab, que resulta de uma candi-

datura ao programa Pegada Cultural e que incidirá 

na disciplina do Novo Circo. Mas os highligts para a 

próxima temporada não se ficam por aqui. O Teatro 

Viriato irá ainda promover duas estreias absolutas, 

acolher dois espetáculos da companhia Mundo Per-

feito, manter a parceria com o Cine Clube de Viseu 

e dinamizar duas oficinas que prometem estimular o 

discurso entre o ensino e a cultura.

Cabe à companhia de teatro Mundo Perfeito abrir a 

temporada com dois espetáculos de Tiago Rodrigues 

que têm sido aclamados pela crítica quer em Portu-

gal, quer no estrangeiro. Em By Heart (15 de janeiro), 

o encenador pretende ensinar um poema a 10 pesso-

as, como forma de mostrar a importância da trans-

missão e memorização das palavras e das ideias pela 

partilha oral. Já em Bovary (16 e 17 de janeiro), Tia-

go Rodrigues revisita o universo de Madame Bovary 

numa exploração do confronto entre a arte e a lei, en-

tre artistas e o Estado. A companhia Mundo Perfeito 

tem conquistado ao longo dos anos um lugar de des-

taque no panorama nacional cultural. É sobre o cená-

rio cultural, mais propriamente na região centro, que 

versa o livro de João Luís Oliva, que será apresentado 

no dia 21 de janeiro no Foyer do Teatro Viriato. Intitu-

lado Artes e Ideias de Desconcentração – Práticas Cul-

turais de Outros Centros, esta obra permite um olhar 

construtivo a partir da observação de diversos exem-

plos e práticas culturais na zona centro. Recuperando 

a parceria com a organização do Concurso Internacio-

nal de Guitarra Clássica de Sernancelhe, o Teatro Vi-

riato acolhe o concerto com Tal Urwitz (21 de janeiro), 

músico israelita vencedor da 14º edição deste concur-

so. O coreógrafo Pedro Ramos estreia nos dias 22 e 

23 de janeiro a peça coreográfica Matriz Arcaica da 

Sublimação do Corpo. Trata-se de um espetáculo com 

sete intérpretes e um músico que assenta na neces-

sidade de cada indivíduo se conhecer e transcender. 

O mês de janeiro encerra com o café-concerto com 

o músico italiano Christian Andrea El Khouri (28 de 

janeiro), vencedor da 15º edição do Concurso Interna-

cional de Guitarras Clássicas de Sernancelhe.

Em fevereiro, o cinema está de regresso ao Teatro Vi-

riato, numa parceria com o Cine Clube de Viseu, com 

um filme-concerto referente às Curtas de Roman Po-

lanski (04 de fevereiro). Lâmpada, Mamíferos e Dois 

homens e um Armário são as curtas-metragens que 

serão exibidas em Viseu com banda sonora original 

de Hélder Ramos, de Duvale e de Hugo Simões e dão 

a conhecer o início da carreira deste mestre do cine-

ma.

No mês de março, um novo grupo de jovens, com a 

orientação dos encenadores Graeme Pulleyn e Marcio 

Meirelles, estreia uma nova peça de teatro no âmbito 

do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem (26 e 27 

de março). O projeto teve início no mês de dezembro 

e só mais perto da data de estreia será conhecido o 

título do novo trabalho.

Na antecipação da temporada de abril a julho, de des-

tacar apresenta Nostos – Uma eventual penumbra de 

ambiguidade (02 de abril), uma coreografia de André 

Mesquita sobre o “retorno a casa”, a nostalgia, da 

casa enquanto corpo. Neste trabalho, o coreógrafo 

conta com a parceria musical ao vivo do pianista aus-

traliano Simon James Philips.

O grande destaque da nova programação vai para o 

projeto Circus Lab, que define um programa especial 

dedicado à disciplina do Novo Circo, uma área pouco 

explorada em Portugal e que o Teatro Viriato preten-

de promover, reconhecendo que esta disciplina pode 

contribuir positivamente ao nível do ensino, dos pro-

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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jetos socioculturais e ao nível individual. Esta inicia-

tiva resulta de uma candidatura ao programa Pegada 

Cultural e tem como parceiros o Cirkus Xanti (Norue-

ga), a Escola Secundária Viriato, o Agrupamento de 

Escolas de Tondela, o Agrupamento de Escolas de São 

Pedro do Sul, o Agrupamento de Escolas de Nelas, o 

Agrupamento de Escolas de Mangualde, a Companhia 

Paulo Ribeiro, a Binaural, a ACERT, o Centro Cultural 

Vila Flor, O Espaço do Tempo e a Norge - Bacalhau da 

Noruega. Doze sugestões culturais compõem o pro-

grama do Circus Lab, que se divide entre espetáculos 

e oficinas destinados às famílias e ao público escolar. 

Promovendo o intercâmbio cultural com a Noruega, 

também ao nível da gastronomia, o programa prevê 

ainda uma Tenda de Sabores, que terá uma ementa 

assinada pelo Chef Hélio Loureiro e cujo ingrediente 

especial será o bacalhau da Noruega.

No âmbito do Sentido Criativo, as propostas são dirigi-

das ao público escolar. A abrir a temporada, o coreó-

grafo Pedro Ramos e a bailarina Sandra Rosado (13 e 

14 de janeiro) propõem-se a trabalhar, com alunos e 

professores das áreas de Psicologia, Biologia, Mate-

mática e Física, a abordagem ao corpo performativo na 

relação com os currículos escolares. No mês de feve-

reiro, os professores terão a oportunidade de frequen-

tar a ação de formação O Corpo como Ferramenta Viva 

e Criativa (13, 14 e 15 de fevereiro), na qual serão le-

vantadas questões relacionadas com o corpo enquanto 

ferramenta expressiva nas salas de aula. Uma oficina 

produzida pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Carlos Fernandes, colaborador do Teatro Viriato e fo-

tógrafo, expõe no foyer do Teatro Viriato Scene (15 de 

janeiro a 24 de julho), uma mostra fotográfica que dá 

a conhecer um olhar dos bastidores, de quem está 

dentro do palco.
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

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

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

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

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

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

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

pós-ensaios e/ou apresentações informais.

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

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

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

TEATRO

24 a 30 JAN

DA IMORTALIDADE
DE PROPOSITÁRIO AZUL (PT) 

TEATRO

06 JAN a 25 MAR

K CENA 
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM

TEATRO

09 a 20 MAR

THE WALL
MIGUEL FRAGATA
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

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

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

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

MIRAGINAVA
de JOANA PROVIDÊNCIA e LEONOR KEIL

05 a 08 MAR – Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa

 

CYRANO DE BERGERAC
de EDMOND ROSTAND | PRIMEIROS SINTOMAS

10 JAN - Teatro Micaelense, Açores

 
 

POCILGA
de JOHN ROMÃO

15 (Estreia), 16 e 17 JAN - Grande Auditório da Culturgest, Lisboa

22 JAN -  TAGV – Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

21 FEV -  Teatro Virgínia, Torres Novas

 
NOVE’S FORA
de ERVA DANINHA

01 FEV - Torres Vedras

24 a 26 FEV - Fundação Lapa do Lobo, Nelas

15 e 16 MAR -  Casa das Artes de Ovar

25 a 28 MAR -  Teatro Nacional São João, Porto

 
 

GATA EM TELHADO DE ZINCO QUENTE
de TENNESSEE WILLIAMS | ARTISTAS UNIDOS

15 a 18 JAN -  Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

5 a 22 FEV -  Teatro Nacional São João, Porto

 
A TECEDURA DO CAOS
de TÂNIA CARVALHO

12 FEV - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

19 FEV - TAGV – Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

20 e 21 FEV- Maria Matos Teatro Municipal, Lisboa

 
FICA NO SINGELO
de CLARA ANDERMATT

20 MAR -  Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada
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ARTISTA RESIDENTE
CLARA ANDERMATT // 2015

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

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

tido, durante o ano de 2015, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual a coreógrafa Clara 

Andermatt enquanto Artista Residente.

CLARA ANDERMATT 

Iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. Em 1980, ingressa no London Studio 

Centre em Londres com uma bolsa de estudo obtendo a licenciatura em 1984. Na mesma altura 

recebeu o diploma de grau avançado da Royal Academy of Dance em Londres. Foi bailarina da 

Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de Rui Horta (1984-88), e da Companhia Metros 

de Ramón Oller (1989-91, Barcelona). 

Em 1991, criou a sua própria companhia coreografando um vasto número de obras regularmente 

apresentadas em Portugal e no estrangeiro. É em 1994 que inicia a sua colaboração com Cabo 

Verde, organizando várias ações de formação e realizando diversos espetáculos com bailarinos e 

músicos daquele país, uma cooperação que se mantém até à data. 

Clara Andermatt é regularmente convidada a criar para outras companhias, a lecionar em 

diversas escolas e a participar como coreógrafa em peças de teatro e cinema.

Ao longo da sua carreira, tem sido distinguida com diversos prémios dos quais destaca: 

Menção Honrosa do Prémio Acarte/Madalena Azeredo Perdigão da Fundação C. Gulbenkian para 

a coreografia Mel (1992); em conjunto com Paulo Ribeiro, o Prémio Acarte/Madalena Azeredo 

Perdigão com a obra Dançar Cabo Verde (1994); e Prémio Almada atribuído pelo MC e Espetáculo 

de Honra do Festival Internacional de Almada pela obra Uma História da Dúvida (1999).
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

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

inicialmente, por cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido alargada, mais tarde, para 

10 parceiros (em 2013). Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente na troca de saberes, processos e 

experiências de trabalho. Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos os parceiros e 

que permita apoiar os artistas e responder às suas necessidades através de ações concertadas no 

âmbito da coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do acompanhamento artístico 

e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação cultural são: 

• Teatro Viriato (Viseu); 

• Centro Cultural de Vila Flor (Guimarães); 

• Centro de Artes de Ovar; 

• O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo); 

• Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra); 

• Teatro Maria Matos (Lisboa);

• Teatro Micaelense (Ponta Delgada);

• Teatro Municipal da Guarda;

• Teatro Nacional São João (Porto);

• Teatro Virgínia (Torres Novas) 

• Teatro Municipal do Porto.  
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A partir do espetáculo Matriz Arcaica da Sublimação do 

Corpo, Pedro Ramos e Sandra Rosado propõem que alu-

nos e professores explorem com o corpo a formulação 

de questões sobre o conhecimento e “desconhecimento” 

que temos de nós, do mundo e do outro.

O trabalho surge a partir de um processo de investiga-

ção, no qual se vê a arte como uma forma de criação de 

conhecimento, de natureza divergente, complementar do 

conhecimento proposto pela ciência, neste caso, de na-

tureza convergente. 

O objetivo desta oficina passa por proporcionar uma 

abordagem ao corpo performativo na relação com os 

currículos escolares, e sobretudo a partilha de uma vi-

são sobre a dança, instigando a curiosidade pelo conhe-

cimento transversal a qualquer área, mas sobretudo o 

conhecimento de si mesmo.

OFICINA

13 e 14 JAN

CIÊNCIA E ARTE NO CORPO EM CRIAÇÃO
orientação PEDRO RAMOS e SANDRA ROSADO (pt)

120 min. 

ter manhã e tarde (horários a definir com as Escolas)

qua manhã (horários a definir com as Escolas)

público-alvo alunos e professores do Ensino Secundário das áreas de Psicologia, Biologia, Matemática e Física

lotação 1 turma por sessão

preço13
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Afastada da intenção de revelar os bastidores escondidos 

pela cortina do palco, Scene – se me permitem o pleonas-

mo conceptual, aparentemente, óbvio – insiste na perspetiva 

enquanto recurso gerador de tridimensionalidade. Premissa 

que reposiciono relativamente ao ponto de vista do público 

que, através deste conjunto de fotografias, é desafiado para 

uma outra camada de leitura dos objetos artísticos; para 

uma perspetiva desenhada a partir do meu (outro) lugar: o 

da direção de cena.

Nesta exposição, as minhas identidades - enquanto colabo-

rador do Teatro Viriato e fotógrafo - misturam-se. O olhar e 

a objetiva dirigem-se para a leitura simbólica de quem vê os 

espetáculos a partir do plano do palco e não da plateia. E, 

dessa perspetiva, procuro condensar nos meus registos ou-

tras dimensões mais cruas (despojadas de adereços cénicos) 

e quase sempre situadas para cá ou para lá - dependendo, 

mais uma vez, da perspetiva - da apresentação pública. 

Scene resulta de um projeto que decorreu ao longo de 2014, 

durante o qual fotografei perto de 20 dos espetáculos que su-

biram o palco do Teatro Viriato. 

Carlos Fernandes

Sobre Direção de Cena no Teatro Viriato

As funções inerentes à Direção de Cena no Teatro Viriato implicam a ges-

tão e orientação de todas as operações em palco, desde a chegada de 

uma companhia até à sua apresentação pública e ainda a mediação de 

soluções entre a direção técnica, a maquinaria e as várias necessidades 

do espetáculo levado a cena. A Direção de Cena comporta ainda o apoio 

nas deixas a serem dadas durante o espetáculo, seja para os intérpretes 

ou técnicos, assegurando também a resolução de qualquer eventualida-

de que ocorra no palco, sendo o que o seu fim último reside no controlo 

das condições que garantam a normal apresentação do espetáculo.

Fazer cumprir os horários de funcionamento e normas do Teatro Viriato 

durante a estadia das companhias a serem acolhidas; coordenar, junta-

mente com o responsável da Frente de Casa, a abertura de portas da sala 

ao público e, em caso de emergência, garantir a segurança e evacuação 

da sala, do palco e do restante edifício são outras das competências da 

Direção de Cena.

EXPOSIÇÃO / FOYER

15 JAN a 24 JUL

SCENE
fotografias CARLOS FERNANDES (pt)

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

Pl
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Tiago Rodrigues ensina, em By Heart, um poema a 10 pes-

soas que nunca viram o espetáculo e desconhecem os 

versos que terão de decorar à frente do público. Enquanto 

os ensina, o encenador vai desfiando histórias sobre a sua 

avó quase cega, misturadas com narrações sobre escrito-

res e personagens de livros que em palco ocupam caixas 

de madeira. 

À medida que cada par de versos é aprendido, vão emer-

gindo ligações improváveis que explicam o mistério da 

escolha do poema que as 10 pessoas aprendem de cor.

By Heart, que em Paris acolheu as melhores críticas, é 

uma peça sobre a importância da transmissão e memori-

zação das palavras e das ideias pela partilha oral. Em úl-

tima análise, este espetáculo funciona como uma recruta 

para a resistência que só termina quando os 10 guerrilhei-

ros souberem o poema de cor. 

A companhia Mundo Perfeito, que conquistou um lugar 

de destaque no panorama nacional, traz ainda a Viseu Bo-

vary.

TEATRO

15 JAN

BY HEART
de TIAGO RODRIGUES | MUNDO PERFEITO (pt)

qui 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 
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Texto, encenação e interpretação Tiago Rodrigues 

Texto com fragmentos e citações de William Shakespeare, 
Ray Bradbury, George Steiner, Joseph Brodsky, entre outros

Cenário, adereços e figurino Magda Bizarro

Imagem do cartaz Westwood & Strides

Direção de produção e fotografia de cena Magda Bizarro

Assistência de produção Rita Mendes

Produção Mundo Perfeito

Coprodução O Espaço do Tempo
e Maria Matos Teatro Municipal 
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Uma multidão olha para um elefante no topo de uma montanha gelada. O elefante é o maior animal que anda à superfície 

da Terra. No entanto, este deverá ser cerca de 100 vezes maior do que um elefante normal. Esta foi a imagem que Tiago 

Rodrigues escolheu para ilustrar o dossier da sua obra By Heart, uns meses antes de a estrear. 

Perante a estranheza, os espectadores irão questionar-se. Que faz um elefante em cima de uma montanha gelada? Como 

lá chegou? Ou ainda: mas este elefante tem uma escala incomensurável, pois esta distância apenas deveria ser um ponto 

no horizonte. Como é isto possível?

Perante o fenómeno, as opiniões divergem, cada um terá algo para contar, cada um terá uma memória do que testemu-

nhou, em que todos são confrontados com a estranheza. Cada um irá guardar sua versão individual do acontecimento.

Face ao que nos espanta e comove, iremos inevitavelmente, contar a outros aquilo que sentimos e nesta transmissão 

acrescentaremos a nossa própria emoção e alteraremos alguns detalhes. A memória é camaleónica e adota a cor do 

transmissor. Estamos perante dois fenómenos: a perceção e a transmissão. Na brecha entre os dois surge a possibilidade 

da poética.

Georg Steiner diz que ”quando uma linguagem morre, morre igualmente uma forma de olhar o mundo”. Diz-nos também 

que estamos no fim da era dos livros. Quando Tiago Rodrigues junta 10 espectadores e lhes pede para aprenderem de 

cor (by heart) um soneto de Shakespeare, pede-lhes que aprendam “com o coração”, oferece a possibilidade da poética 

aliada à experiência da poesia. Cumpre, inevitavelmente o papel de bibliotecário do efémero. Se cada um decorar aquele 

soneto, ele sobreviverá para sempre de uma forma viral. E por isso o papel simbólico dos livros nesta obra. Formalmente 

este é o espetáculo mais simples que Tiago Rodrigues até hoje criou. conceptualmente é, provavelmente, a sua obra mais 

complexa.

Voltando à fotomontagem do elefante e da multidão, há algo mais que nos surpreende. Cores saturadas, película ecta-

chrome dos anos 50 e roupa antiquadas, os seus corpos estão paradoxalmente descontraídos numa ambiência quase 

bucólica de contemplação, pessoas de várias gerações unidas na experiência do olhar, traduzindo o lado arcaico e profun-

damente civilizacional que os livros convocam. Não sei se era este o público que o encenador imaginou, mas foi certamen-

te próximo daquele que encontrou nas apresentações try out desta obra: uma amostra de pessoas da comunidade, um 

público particularmente heterogéneo, a quem foi pedido que aprendesse um poema de Shakespeare, no palco, face aos 

outros espectadores, algo que seria um enorme desafio, até para um/uma experiente ator/atriz. “Quando em meu mudo e 

doce pensamento / chamo à lembrança as coisas que passaram...” Nesse momento, o público transgride diversos rituais 

da convenção teatral e assume de uma forma militante o papel de guardião das palavras e das ideias. A deslocação do 

lugar do espectador para o lugar do ator/encenador, sem que seja sequer beliscado o delicado lugar do teatro enquanto 

espaço de memória, acontece sem que nos questionemos perante esta mudança. A partilha é agora entre espectadores e 

o ator/encenador assume um papel de mediador. By Heart questiona o lugar do espectador e responsabiliza-o perante a 

experiência teatral. A viagem temporal que atravessa o espetáculo é, pois, a da responsabilização. A mesma viagem que 

a avó de Tiago decide empreender quando se obstina em memorizar um livro inteiro antes da inevitável cegueira que se 

avizinha (situação na peça mas também na vida real). 

// SOBRE BY HEART
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Este ato de obstinação é o contrato que, em cada noite, o teatro celebra entre os atores e os espectadores. O contrato da 

memória, essa fronteira última da live art, que o poder tanto detesta, pois não se pode vender, comprar, medir ou taxar, e 

que transfere para cada espectador a responsabilização de algo que foi relevante mas efémero.

Rui Horta, coreógrafo

Nascido em 1977, é um ator, dramaturgo e encenador 

cujo teatro subversivo e poético o afirmou como um dos 

mais relevantes jovens artistas portugueses. O seu rit-

mo de trabalho é surpreendente: com a sua companhia, 

Mundo Perfeito, criou cerca de 30 peças durante a últi-

ma década. Tem também colaborado com outras com-

panhias, coreógrafos e cineastas, assim como tem dedi-

cado uma parte da sua atividade ao ensino, à curadoria e 

ao desenvolvimento de projetos artísticos comunitários. 

O seu trabalho tem sido apresentado em alguns dos 

mais importantes teatros e festivais da Europa, América 

Latina e Médio Oriente. Tiago Rodrigues tem colaborado 

com artistas da Bélgica, Líbano, Holanda e Brasil. Pro-

fundamente enraizado numa tradição de teatro coletivo, 

as suas últimas peças destacam-se pela forma como 

manipulam documentos com ferramentas teatrais, 

combinando as vidas pública e privada e desafiando a 

nossa perceção de fenómenos históricos e sociais.

É licenciada em Química, foi investigadora científica 

antes de iniciar o seu percurso nas artes. Após ter co-

laborado com alguns grupos de teatro como produtora 

executiva e fotógrafa de cena durante a década de 90, 

criou a companhia Mundo Perfeito em colaboração com 

Tiago Rodrigues em 2003. 

É diretora de produção e responsável administrativa do 

Mundo Perfeito, tendo contribuído para a concretização 

de mais de 30 espetáculos produzidos pela companhia. 

Tem assumido um papel nas decisões artísticas relacio-

nadas com cenário, figurinos, fotografia de cena, divul-

gação e desenvolvimento dramatúrgico. Tem também 

desenvolvido trabalho premiado na área da fotografia, 

com a sua e outras companhias.

Recentemente, mostrou algumas das suas obras na ex-

posição O Desconcerto do Mundo durante as celebrações 

do 10.º aniversário do Mundo Perfeito.

BIOGRAFIAS

TIAGO RODRIGUES 

MAGDA BIZARRO
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Tudo o que inventamos é verdade; podes ter a certeza. A 

poesia é uma matéria tão objetiva como a geometria... A 

minha pobre Bovary está sem dúvida a sofrer e a chorar 

agora mesmo em vinte aldeias de França.

Carta de Gustave Flaubert a Louise Colet, 14 de agosto de 1853

Dizemos Bovary em voz alta e sentimos imediatamen-

te o cheiro a perfume e escândalo. Retrato da vida de 

uma mulher que, buscando fugir ao tédio de uma vida 

banal, embarca em relações adúlteras e vive muito 

acima das suas possibilidades, Madame Bovary é hoje 

considerada a obra seminal do realismo e um dos 

marcos da literatura mundial. Publicado pela primeira 

vez em fascículos em La Revue de Paris, em 1856, o ro-

mance de Gustave Flaubert foi acolhido por uma parte 

da sociedade francesa como um atentado à boa moral 

cristã. Em janeiro de 1857, começa o julgamento que 

senta o autor no banco dos réus, acusado de obsceni-

dade pelo Ministério Público. 

Tal como em Três dedos abaixo do joelho, a multipre-

miada colagem teatral de relatórios dos censores do 

teatro durante a ditadura em Portugal, Tiago Rodri-

gues visita o território do confronto entre arte e lei, en-

tre artistas e Estado. Em Bovary, o julgamento de Gus-

tave Flaubert por atentado à moral serve como ponto 

de partida para uma adaptação da sua obra-prima Ma-

dame Bovary. 

TEATRO

16 e 17 JAN

BOVARY 
a partir de GUSTAVE FLAUBERT | de TIAGO RODRIGUES | MUNDO PERFEITO (pt)

sex e sáb 21h30 | 120 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais)  // descontos aplicáveis

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto Tiago Rodrigues A partir de Gustave Flaubert

Encenação Tiago Rodrigues

Com Carla Maciel, Gonçalo Waddington, 
sabel Abreu, Pedro Gil e Tiago Rodrigues

Desenho de luz Rui Horta

Música Alexandre Talhinhas a partir de Bach, Chopin, 
Donizetti, Khachaturiam e Satie

Conceito de cenografia e figurinos Magda Bizarro e Tiago Rodrigues

Construção de cenário Ângela Rocha

Direção de produção e fotografia de cena Magda Bizarro

Produção executiva Rita Mendes

Uma produção Mundo Perfeito

Coprodução Alkantara Festival, Teatro São Luiz e Teatro Nacional São João

Apoios SMA-Relva sintética, Companhia Nacional
de Bailado, Relógio d’Água, Hotel Borges e Sknilife

Agradecimentos Francisco Garcia, Luísa Taveira, Maria Helena Sousa Pina, 
Miguel Mendes, Tiago Guedes, Paulo Prata Ramos, Companhia Olga Roriz, 

Culturgest, The Art Inn Hotel e Teatro Bed & Breakfast
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Quando Gustave Flaubert mostrou o manuscrito de uma primeira versão de A Tentação de Santo António a um grupo de 

amigos, foi aconselhado a queimar todas as páginas, por serem demasiado líricas. Uma vez que tinha uma tendência tão 

clara para o lirismo, Flaubert propôs-se encontrar um tema onde usar desse lirismo fosse obviamente ridículo e se visse 

obrigado a reinventar a sua escrita. O seu amigo Maxime Du Camp sugere-lhe que se dedique a temas terra a terra, como 

um desses banais incidentes domésticos da vida burguesa.

Gustave Flaubert inspira-se então na história de um médico de província, Delaunay, que tinha sido aluno de seu pai, o 

grande cirurgião de Rouen. Delaunay tinha-se casado com uma mulher mais velha em primeiras bodas e depois tinha 

ficado viúvo. O segundo casamento foi com uma mulher não particularmente bonita mas provocadora, que o desprezava 

por ser um homem entediante. Apesar do marido lhe dedicar uma adoração constante, ela alimentou inúmeras aventuras, 

adultérios e luxos. Perseguida pelos credores e abandonada pelos amantes, recusando admitir que roubara o marido, ela 

acabaria por se envenenar e morrer. Delaunay fica com uma filha pequena para criar mas, cercado de dívidas, arruinado 

e nas bocas do mundo, acaba por também ele se suicidar. 

Flaubert escreve a primeira linha de Madame Bovary em 19 de setembro de 1851 e as últimas correções são feitas em 

1856. O romance é publicado nesse mesmo ano, em seis fascículos, na Revue de Paris. Ainda em dezembro de 1856, 

Flaubert é convocado pelo juiz de instrução, acusado de ter com o seu livro “atentado à moral e à religião”. Quando, em 

janeiro de 1857 começa o julgamento, Flaubert está convencido que a sua obra não é mais que um pretexto para demolir 

a Revue de Paris, numa França onde o autoritarismo católico está de regresso ao poder. Absolvido por falta de provas, 

Flaubert torna-se famoso e a aura de escândalo criada pelo julgamento contribui para o esmagador sucesso de vendas de 

Madame Bovary. Um ano mais tarde, o livro é de tal modo conhecido que, em Hamburgo, podem ser alugadas carruagens 

para fins sexuais a que se dá o nome de Bovarys, numa clara alusão à mais controversa cena do romance, quando Léon 

seduz Emma Bovary num fiacre. 

As passagens que, à primeira vista, parecem as mais repreensíveis não serão elas, por isso mesmo, as mais indispen-

sáveis? Os livros sinceros têm por vezes amarguras que salvam. Não aceito reduzir-me às literaturas adocicadas que se 

absorvem sem repugnância e que envenenam sem escândalo. 

Eu acreditava que o romancista, como o viajante, tinha a liberdade das descrições. Eu poderia, como muitos outros, esco-

lher o meu sujeito nas classes excecionais ou ignóbeis da sociedade. Pelo contrário, escolhi o meu sujeito na classe mais 

numerosa e mais banal. Que a reprodução seja desagradável, estou de acordo. Que seja criminosa, recuso.

Notas de Gustave Flaubert partilhadas com o seu advogado durante o processo, janeiro de 1857

TUDO O QUE INVENTAMOS É VERDADE
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Nesta versão, desmonta-se o enredo folhetinesco do romance, página atrás de página, para expor o mecanismo da obra. 

O jeito didático prevalece, mesmo quando lhe sobrevém a luxúria bovarista, escondida por baixo das capas, togas e becas 

do tribunal. A exposição do livro e a discussão dos seus méritos, incluindo a reconstituição de cenas perante um tribunal, 

pontuadas pelas cartas do próprio Flaubert, fazem a balança pender mais para o lado da ironia do que para o lado da 

paixão. A comédia do nosso tempo estará em não acreditar em nada?

Jorge Louraço Figueira, in Público

// SOBRE BOVARY

Carla Maciel estreou-se em Teatro em 1992. Tem cola-

borado com Miguel Seabra, Gonçalo Amorim, Solveig 

Nordlung, Nuno P. Custódio, Tiago Rodrigues, Marco 

Martins, Gonçalo Waddington, João Lourenço, Sofia Dias 

& Vítor Roriz e recentemente com Beatriz Batarda. Em 

cinema participou em Alice de Marco Martins, A Morte de 

Carlos Gardel de Soveig Nordlung, Adriana de Margarida 

Gil, Jaime de António Pedro Vasconcelos, Capitão Falcão 

de João Leitão. Em Espanha integrou o elenco da série 

Pepe Carvalho. Participou na série francesa Maison Clo-

se, e nas séries portuguesas Laços de Sangue da SIC e 

Os Nossos Dias, Odisseia, e, recentemente, Mulheres de 

abril para a RTP.

Gonçalo Waddington já foi dirigido em teatro pelos en-

cenadores Carlos Avilez, João Lagarto, Bruno Bravo, 

Miguel Seabra ou Jorge Silva Melo, entre vários outros. 

Além do reconhecimento atingido no teatro, Gonçalo Wa-

ddington tem visto o seu percurso em cinema e televisão 

ser igualmente celebrado. No cinema trabalhou com os 

realizadores Tiago Guedes e Frederico Serra em Coisa 

Ruim, participando depois em Alice, de Marco Martins e 

Mal Nascida, de João Canijo. Em televisão, destaca-se a 

sua interpretação na série Até Amanhã Camaradas, de 

Joaquim Leitão, na série de humor Os Contemporâne-

os, na minissérie Noite Sangrenta e na série Odisseia, da 

qual é coautor.

BIOGRAFIAS

CARLA MACIEL | interpretação

GONÇALO WADDINGTON | interpretação
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Isabel Abreu foi dirigida por encenadores como Marco 

Martins, Tiago Guedes, Nuno Cardoso, Ana Luísa Guima-

rães, Rui Mendes, João Mota, entre muitos outros. Além 

do seu percurso premiado como atriz de teatro, Isabel 

Abreu também ganhou notoriedade e reconhecimento 

pelo seu trabalho em televisão e cinema. Entre várias 

distinções, recentemente foi nomeada para o prémio 

de Melhor Atriz no Festival Internacional de Televisão de 

Monte Carlo, pela sua interpretação na minissérie Noi-

te Sangrenta. Em cinema, trabalhou com realizadores 

como Sandro Aguilar, Tiago Guedes e Frederico Serra, 

entre vários outros. Participou recentemente na foto-

novela escrita por Tiago Rodrigues, editada pela Revista 

Granta.

Pedro Gil é ator desde 1999. Trabalha irregularmente 

com as companhias Artistas Unidos, o Bando, Mala Vo-

adora e Mundo Perfeito. Colaborou com criadores como 

Francisco Salgado, Gonçalo Amorim, João Brites, Jorge 

Andrade, Jorge Silva Melo, Letizia Quintavalla, Miguel 

Loureiro, Miguel Seabra, Pedro Carmo, Tiago Rodrigues, 

Rita Calçada Bastos ou Rui Horta. Interpretou textos de 

autores como Chris Thorpe, José Maria Vieira Mendes e 

Miguel Castro Caldas. Entre 2004 e 2012 dirigiu com Ana 

Pereira uma estrutura de criação e de produção. 

Residente assíduo n’ O Espaço do Tempo em Montemor-

o-Novo dirigiu vários projetos em colaboração com ar-

tistas como Cláudia Varejão, Diogo Mesquita, João Gam-

bino, Jorge Silva Melo, Patrícia Portela, Pedro Carmo, 

Pedro Costa, Pedro Silva, Romeu Costa e Tónan Quito.

Rui Horta começou os seus estudos de dança com 17 

anos no Ballet Gulbenkian. Foi um dos nomes marcan-

tes de uma geração de novos bailarinos e coreógrafos 

portugueses. Em 1990 iniciou a SOAP uma companhia 

residente no Kunstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, com 

quem criou diversas obras que circularam nos mais im-

portantes teatros e festivais do mundo: Nova York, Ber-

lim, Toronto, Tóquio, Lyon ou Paris. 

Em 2000 regressa a Portugal (Montemor-o-Novo), onde 

estabelece O Espaço do Tempo, um dos locais centrais 

de produção de arte do país. As suas peças continuam 

a circular no circuito de dança internacional por com-

panhias de dança contemporânea de renome. Rui Hor-

ta foi responsável pelos desenhos de luz, cenário, em 

Stravinsky’s Rakes Progess no Theater Basel ou recen-

temente no Flowering tree, de John Adams na Fundação 

Calouste Gulbenkian.

Licenciado em Tradução Técnica, Económica e Literária 

pelo ISLA. Desde 2005 que exerce funções de apoio téc-

nico e de bilheteira no teatro Tivoli, em Lisboa. Colabora 

semanalmente como crítico musical para o jornal Cor-

reio da Manhã, como responsável pela coluna Novos sons 

e seleção Myspace. Também colabora bimensalmente 

com a revista Dance Club, onde é responsável pela co-

luna Bass Galaxy. Exerce a atividade de Djing, mais reco-

nhecida na vertente drum’n’bass. É membro da Cooltrain 

Crew e já participou numa tour ibérica que potenciou a 

criação do CD-compilação Southeast D’n’B Flavas, bem 

como um programa coletivo na rádio Oxigénio. Com Dj 

Riot , foi criador da banda sonora para o projeto Urgên-

cias 2007, com encenação de Tiago Rodrigues e apre-

sentado no Teatro Maria Matos em Lisboa. É membro 

da banda Macacos do Chinês, cujo primeiro álbum Ruído 

ISABEL ABREU | interpretação

PEDRO GIL | interpretação

RUI HORTA | desenho de luzes

ALEXANDRE TALHINHAS | música 
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Reais foi lançando em 2009, pela label Enchufada, con-

tando com o apoio da Antena 3.

Licenciada em Enfermagem, tendo exercido funções 

como enfermeira até 2010. Em 2007 frequentou a ESD. 

Em 2009 inicia os estudos na Faculdade de Letras de 

Lisboa, em Estudos Artísticos. Tem vindo desde então 

a colaborar em projetos vários como intérprete (Drifting 

de Gustavo Ciríaco e António Pedro Lopes, World of In-

teriors de Ana Borralho e João Galante e MONSTER de 

Carlota Lagido), criadora e assistente de produção, no-

meadamente, no alkantara 2012. Trabalha com o Mundo 

Perfeito como assistente de produção desde 2013. Faz 

parte do coletivo Westwood & Strides dedicado à ilustra-

ção com colagem.

É diplomada em Teatro no curso de Cenografia e Figu-

rinos pela Escola Superior de Teatro e Cinema em 2010. 

Tem experiencia profissional na área de cinema como 

assistente do Diretor de Arte e decôrs na longa-me-

tragem O frágil som do meu motor de Leonardo António 

(2011). Foi aderecista na curta-metragem Os vivos tam-

bém choram de Basil da Cunha (2011).

Estagiou em Roma como bolseira do Programa Leo-

nardo Da Vinci na Companhia Matéria Viva trabalhando 

como Figurinista (2012). Assinou os figurinos de luz para 

a performance Come in un sogno desta companhia (Roma 

2012). Desde 2012 até ao presente foi assistente de ceno-

grafia e figurinos na companhia Artistas Unidos desde a 

inauguração na Politécnica. Também foi a cenógrafa da 

peça Monólogo sem título de Daniel Keene já em 2013 e 

executou os figurinos e adereços da peça infantil O Mun-

do das Cores da Escola das Mulheres no mesmo ano. Já 

em 2014 concebeu o espaço cénico da peça Por um Dia 

Claro de Ana Lázaro, que participou no FestivalBlackSea 

International Theatre na Turquia.

É atualmente cenógrafa do grupo coletivo CH4, altamen-

te inflamável. É também responsável pelos objetos cé-

nicos do núcleo criativo Dobrar. Em 2014 participa em 

parceria com outros artistas na conceção de um festival 

de cultura local em espaços habitacionais denominado 

Condomínio.

RITA MENDES | produção executiva

ÂNGELA ROCHA | construção de cenário e figurinos
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A geografia humana e social topograficamente situa-

da no interior centro norte serve de cenário a referên-

cias, comentários críticos e propostas de resposta a 

questões estratégicas sobre o movimento cultural que 

emerge neste território. 

Em Artes e Ideias de Desconcentração, João Luís Oliva 

pretende relevar uma realidade nem sempre aperce-

bida e exprimir uma opinião sobre o poliedro plural e 

mestiço que deve ser a atividade de criação, produção 

e socialização de artes e ideias, sem as muletas de 

populismos localistas mais ou menos associativos ou 

folclóricos.

Longe da elaboração de um estudo teórico e muito 

mais que um relatório ou inventário de realizações e 

respetivos protagonistas, esta obra pretende expor um 

olhar construído (e sempre em construção) a partir da 

observação de sucessivas práticas e da sua considera-

ção em quadros mais gerais.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO / FOYER

21 JAN

ARTES E IDEIAS DE DESCONCENTRAÇÃO
práticas culturais de outros centros
de JOÃO LUÍS OLIVA (pt)

apresentado por MADALENA VICTORINO e FRANCISCO KEIL DO AMARAL

leitura de textos por JOSÉ RUI MARTINS

qua 18h30 | 60 mim

Todos os públicos | Entrada gratuita 
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Editora

LER DEVAGAR
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Professor (mas sempre aluno), editor, andarilho. Do-

cente até 2005, na área de História e Cultura Portu-

guesa Contemporânea, da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra (Gabinete de Relações In-

ternacionais), fez parte do núcleo de investigadores 

constituinte do Centro de Estudos Interdisciplinares do 

Século XX da mesma Universidade.

São dessa altura títulos como O Domínio dos Césares; 

Ensino do Direito Eclesiástico na Faculdade de Direito de 

Coimbra, Oliveira Martins e o socialismo catedrático, 

Revista da Universidade.

Mas sempre se perdeu e constantemente se encontra 

na edição de livros (A Regra do Jogo, Alia, Ler Devagar), 

na comunicação (Match Magazine, RDP 1, Mais, Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, Jornal do Centro), noutros lu-

gares de atividade cultural mais ou menos institucio-

nalizada (Fonoteca Municipal de Lisboa, ACERT, CAEV/

Teatro Viriato, AC Museu Cavaquinho) e na produção 

musical (Galinhas do Mato, de José Afonso, Acústico e 

Faz de Conta, de Júlio Pereira).

É coautor do Mapa Etno-musical de Portugal, (Lisboa, 

Instituto Camões, 2009), do cromo/verbete da Viseupé-

dia A camionete da carreira, (Viseu, Projeto Património, 

2012), e autor de O cavaquinho. Tempos e modos, modas 

e lugares, (Vila Verde, Tradisom, 2014, no livro/disco CA-

VAQUINHO.PT de Júlio Pereira).

JOÃO LUÍS OLIVA

BIOGRAFIAS



dim · 25

Tal Hurwitz, jovem guitarrista israelita, tem desenvolvi-

do uma carreira sólida com a apresentação de recitais 

não só em Israel mas também na Europa e nos Estados 

Unidos da América. Tendo iniciado a sua formação em 

guitarra aos 9 anos, o músico tem procurado cimentar 

a sua educação musical nas melhores escolas mundiais 

e com professores de renome. Na sua curta mas já pro-

missora carreira, tocou com algumas das orquestras 

mais prestigiadas a nível internacional, como é o caso 

da Orquestra Sinfónica Russa. Participou ainda em di-

versos concursos internacionais de guitarra.

Vencedor da 14º edição do Concurso Internacional de Gui-

tarra Clássica de Sernancelhe, Tal Hurwitz apresenta-se 

em Viseu no âmbito de uma parceria entre a organização 

do concurso e o Teatro Viriato.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

21 JAN

TAL HURWITZ (IL)

qua 22h00 | 50 min. 

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 6 anos

©
 D

R

Interpretação Tal Hurwitz

Parceria Concurso Internacional
de Guitarra Clássica de Sernancelhe

PROGRAMA

M. Giuliani: Rossiniana n.1 op.119

A. Barrios: Sueño en la floresta

E. Morrichone: Música para filmes
transcrição de C. Marchione

D. Aguado: Andante e Rondo
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Tal Hurwitz começou a estudar guitarra quando tinha 

nove anos de idade. Dos 13 aos 17 anos estudou no de-

partamento de jazz da Escola  de Artes Telma-Yalin de 

Tel-Aviv.

Aos 16 anos começou a estudar guitarra clássica com 

o Professor Jossef Urshaimi. Também estudou compo-

sição com o Mestre Adam Stratayevsky e com Ludmila 

Berman na Rubin Academia de Música de Tel-Aviv.

Estudou três anos com o professor Costas Cotsiolis no 

Conservatório de Pireus em Atenas na Grécia, onde 

completou a sua licenciatura. Desde 2006 que frequenta 

a Universidade Mozarteum de Salzburgo, onde estuda 

nas classes dos professores Matthias Seidl e  Marco Ta-

mayo. 

Participou em master classes com  personalidades im-

portantes como: Leo Brouwer, Pavel Steidl, Ricardo Gal-

len e Joaquin Clerch, tendo aulas privadas com os dois 

últimos. 

Em 2003, o compositor israelita Ariel Mann dedicou-lhe 

a composição, Theme and  Variations. 

Entre os anos de 2001 1 2004, Tal Hurwitz lecionou gui-

tarra clássica no Conservatório da cidade de Western em 

Herzllia. 

Participou em vários concursos internacionais de gui-

tarra obtendo os seguintes prémios: 1º Prémio Concur-

so Internacional de Guitarra de Caceres, Espanha 201; 1º 

Prémio Concurso Internacional de Guitarra de Nürtingen, 

Alemanha 2012; 1º Prémio Concurso Internacional de Gui-

tarra de Sernancelhe, Portugal 2012; 1º Prémio Concur-

so Internacional de Guitarra de Culiacan, México 2008; 1º 

Prémio Concurso Internacional de Guitarra de Naxos Gré-

cia, 2007; 1º Prémio Concurso Internacional de Guitarra 

de Tailândia, 2006 e 1º Prémio Concurso Internacional de 

Guitarra de Sinaia, Roménia, 2006.

Tal Hurwitz toca regularmente em Israel, na Europa e 

em 2006 fez a sua apresentação na América no Festival 

de Guitarra Hispano-Americano. Em 2008, tocou na Rús-

sia com a Orquestra Sinfónica Russa num concerto de 

tributo ao grande maestro Svetlanov. Em junho de 2008, 

foi galardoado com o 1º Prémio no Concurso de Com-

posição para Guitarra de Boston, com a sua Sonata para 

Guitarra Solo, dedicada a Marco Tamayo. No Concurso de 

Composição para Guitarra Pittaluga, ganhou o 3º Prémio 

com a sua Sonata para Duas Guitarras Omaggio a Oilivier 

Messiaen {Berben Pub. } 

BIOGRAFIA

TAL HURWITZ
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Matriz Arcaica da Sublimação de um Corpo é uma peça de 

dança para sete intérpretes e um músico sobre a procu-

ra do indivíduo em se conhecer e transcender. Como é 

que essa necessidade se reflete a nível social e global? 

Defendendo a necessidade de procurar uma revolução a 

partir de uma revelação de quem somos e de como nos 

queremos cocriar, o coreógrafo explora em palco uma 

forte fisicalidade na relação da voz com o movimento, 

numa linguagem híbrida, na qual o corpo se assume 

como veículo de energia que modela o espaço e que pro-

duz um conjunto de experiências encadeadas, a partir 

de um processo alquímico.

Nesta peça, Pedro Ramos foca-se na experiência da 

verticalidade, procurando rebater num mesmo plano a 

ocorrência dos mistérios presentes no nascimento, vida 

e morte.

DANÇA

22 e 23 JAN

MATRIZ ARCAICA DA SUBLIMAÇÃO DO CORPO
de PEDRO RAMOS (pt)

80 min.

qui 15h00 | público-alvo Ensino Secundário

preço 13

sex 21h30 | m/ 14 anos

preço 103 // descontos aplicáveis
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Direção artística Pedro Ramos

Composição musical Carlos Andrade e Pedro Ramos

Cenografia Pedro Ramos e Mariana Ramos

Consultor artístico Paulo Rodrigues

Desenho de luz André Almeida

Interpretação António Calpi, Filipe Baracho, Layla Bucaretchi,
Pedro Ramos, Sandra Rosado,Constança Couto e Rita G. Pinheiro

Produção Andreia Luís

Coprodução Teatro Viriato

ESTREIA
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A companhia Ordem do O, apela a um entendimento daquilo que está presente nos ciclos da vida, daquilo que é essen-

cial e se repete de forma renovada.

Trata-se de uma plataforma para o desenvolvimento, produção e divulgação de uma nova linguagem coreográfica, e 

metodologia de criação artística assente no trabalho de pesquisa que Pedro Ramos tem levado a cabo nos últimos anos 

em colaboração com outros companheiros de percurso.

A companhia pretende reunir pessoas em torno da arte com um mesmo propósito: Criar acessos ao domínio do Ser 

através do trabalho de corpo / Consciência; Procurar formas mais autênticas de se estar vivo e expressar vida através 

da arte; Exploração da Liberdade através da Arte, como ferramenta de partilha e de afinação.

Esta metodologia, ainda sobe a forma de esboço, é o resultado do meu fascínio pela vida, pela minha inquietação em desco-

brir como estar na vida de forma mais inteira, sobre perguntas que faço desde que me lembro de existir e que me fizeram 

traçar um percurso particular, na área do estudo do corpo e da consciência e a procura de expressar artisticamente essa 

compreensão, na esperança de que ao fazê-lo, perceber melhor quem sou e o que faço aqui e de que forma o meu trabalho 

possa também tocar outras pessoas.

O território de investigação surge do cruzamento de diferentes áreas, nomeadamente, o Yoga, a Psicologia, a Alquimia e as 

Artes Performativas. Procuramos uma visão alargada sobre o Corpo (performativo) enquanto uma unidade psicofísica, como 

“um pedaço de natureza a ser conhecido”.

Nas diferentes etapas dos processos alquímicos, encontramos o fundamento para a criação de uma metodologia de criação 

artística.

OdoO propõe-se a uma tarefa complexa no aprofundamento de duas realidades opostas: O da interioridade, no aprimora-

mento da atenção a camadas mais profundas de consciência; em oposição ao uso de novas tecnologias e desenvolvimento 

de materiais de estudo a partir de conceitos científicos, através de uma abordagem artística. A mesma oposição expressa-se 

naquilo que é o encontro entre uma investigação de natureza divergente qualquer investigação de natureza artística e uma 

investigação de natureza convergente de natureza Cientifica. O ponto em que a Espiritualidade e Ciência se tocam - o lugar 

de nós em que a consciência está inteira no ato de conhecer. Numa direção conhece-se o mundo na outra conhece-se o “Si-

mesmo”.

Pedro Ramos

COMPANHIA ORDEM DO O

INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA
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Formou-se na Escola Superior de Teatro-Conservatório 

Nacional. (74-77) e no The Lee Strasberg Theatre Inst.

New York (81-82). Tem o Curso de Gestão das Artes – 

INA. (91). Foi bolseiro da Fund.Calouste Gulbenkian, es-

pecializando-se na técnica do Método (96-97). 

Fez Tragédia Infantil e Peça para dois atores de Osório 

Mateus. Com Nuno Carinhas fez Perlimplim e Um Auto 

para Jerusalém. 

Trabalhou com Graça Lobo no espetáculo Vórtice de 

Norberto Barroca. Com Lúcia Sigalho fez Puro Sangue. 

Fez parte do Bridge Project - Lisbon de Richard Foreman, 

material do espetáculo Wake up Mr. Sleepy, Your Uncons-

cious Mind Is Dead. Participou em alkantara festival com 

15/. Encenou Balancé de William Gibson.

Como ator/encenador fez Dançai Todos, Tetaro, Sirynx. 

No cinema fez A Falha, Francisca e Soulier de Satin. De 91 

a 03, teve uma atividade pedagógica regular em Lisboa 

e Porto. Na Europalia 91 foi Assistente de Produção na 

Área da Música em Lisboa e Bruxelas e, em 93, foi As-

sistente de Direção Artística no 3º FIT. Integrou os Júri 

dos 1º Prémios Almada e José Ribeiro da Fonte (99), do 

Prémio Acarte/2004 e do Concurso dos Apoios Sustenta-

dos, Anuais, Bianuais e Quadrienais na Área do Teatro da 

DGArtes/MC (2009). De 98 a 2010, foi consultor na área 

de Teatro e Dança no Serviço Belas Artes da Fundação 

C. Gulbenkian. De 2010 a 2012 foi coordenador do Pro-

grama Gulbenkian Artes Performativas-Língua e Cultura 

Portuguesa.

Iniciou a sua formação na Academia de Dança Contem-

porânea (Setúbal). Em 1996, frequentou o curso de verão 

da Martha Graham School. Em 2002, licencia-se pela Es-

cola Superior Dança. Em 2003, ministrou dança contem-

porânea no curso para professores da Escola de Dança 

do Orfeão de Leiria e no Curso Dança verão da Cursos de 

Dança Ass. Entre 2004 e 2007 fez Antídoto, Sopro e A arte 

da fuga de Rui Lopes Graça. 

Participou como intérprete nas peças Orquéstica e Ico-

sahedron de Tânia Carvalho; e na peça A improbabilidade 

da certeza, de Marlene Freitas. É Adjunta da Direção e 

Professora de Técnica de Dança Contemporânea, Re-

pertório Contemporâneo e assistente de Oficina Coreo-

gráfica na Escola de Dança do Conservatório Nacional. 

Trabalhou com António Rodrigues, Mark Haim, Marga-

rida Bettencourt, Gagik Ismailian, Carlos Caldas, Ana 

Lázaro, Diane Gray, Amélia Bentes, Rui Lopes Graça, 

Marlene Freitas e Tânia Carvalho. 

Em 2011, foi júri da Semana Internacional de Bailado do 

Porto. Em 2012 frequentou o curso de gestão e produ-

ção do Fórum Dança. Em 2013 foi júri na Prova de Aptidão 

Profissional (PAP) do Conservatório – Escola Profissional 

das Artes da Madeira Engo Luiz Peter Clode. Em feverei-

ro de 2014, foi júri no concurso de dança Areadanza – Li-

vorno (Itália). Em março de 2014, lecionou um workshop 

de Dança Contemporânea no Estúdio B (Porto). Em abril 

de 2014, lecionou dança contemporânea no Curso prima-

vera na Escola de Dança do Conservatório Nacional.

BIOGRAFIAS

ANTÓNIO CALPI | bailarino 

CONSTANÇA COUTO | bailarina
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Diretor artístico/coreógrafo, bailarino, investigador, 

ator, cantor, professor de dança e hatha Yoga. É Licen-

ciado pela Escola Superior de Dança, tendo frequentado 

a Pós-graduação em Dança Movimento Terapia e comu-

nicação não Verbal na UAL. 

Estudou Guitarra Clássica e Canto Lírico na Academia 

de Amadores de Música. Leciona Análise e Técnicas de 

Composição na Escola de Dança do Conservatório Na-

cional e Oficina de Corpo na ESAD, nas Caldas da Rainha, 

na Licenciatura de Teatro. É aluno de Mestrado de Teatro 

do Movimento, na Escola Superior de Teatro e Cinema. 

Como intérprete tem trabalhado com vários criadores 

nacionais e internacionais entre os quais destaca: Ma-

dalena Vitorino, Clara Andermatt, Stephan Jurgans, José 

Laginha, Félix Lozano, Claudia Novua, João Lourenço, 

Luca Aprea, Silke Z., Ana Rita Barata, Sofia Belchior, Né 

Barros, Sofia Silva, Paulo Rodrigues, João Brites e Paulo 

Ribeiro.

É diretor artístico da Companhia Ordem do O, tem feito 

várias criações como Coexistência, Saindo do Escuro..., 

Minuto, VideoDança 06; Room em colaboração e a par-

tir do trabalho do artista plástico Noam Bem Jacocov; 

Diário Metafísico, ...memória de uma Origem, InAdega (co-

criação com Sofia Belchior), Órbita do cérebro na planta 

da mão e Atractor Estranho e Quadratura do Espaço Curvo. 

Tem colaborado como criador, intérprete e facilitador no 

Projeto Opus Tutti, e é coreógrafo convidado do Unlimited 

project. 

Ao longo da sua carreira profissional tem sido várias ve-

zes premiado e reconhecido, tanto a nível individual (me-

lhor bailarino contemporâneo 2008 - Gala Dance Awards 

-RTP1; Medalha de Mérito IPL - 2009) como anível coleti-

vo (Caruma - Espetáculo do Ano 2006; Aqui - Espetáculo 

do ano 2009, Saga - Opera extravagante - Globos de Ouro; 

Txt - 1o Prémio Exprimenta Desing, Corpo Todo -15º Cami-

nhos Cinemas Português, Menção, Quixote 1º premio da 

SPA.

Natural de Aveiro, formou-se bailarina, em 2010, na 

Academia de Dança Contemporânea de Setúbal onde in-

gressou na Pequena Companhia deste 2007. Participou 

em intercâmbios com a Kunst Humaniora Dans Belgica 

e com o Conservatório Nacional de Madrid. 

Expandiu o seu conhecimento através da realização de 

aulas e workshops em diversas companhias e escolas 

de dança em Portugal, Netherlands e United Kingdom. 

Teve a oportunidade de trabalhar pela Europa em diver-

sas companhias e projetos, nomeadamente na Dylann 

Quinn Dance Theatre, Companhia de Dança Contempo-

rânea “CêDêCê”, Teatr KTO, Vórtice Dance Company e na 

Companhia de Dança de Aveiro. 

Como bailarina convidada participou em projetos de 

Claudinei Garcia (Som do meu Silêncio e Salada Mista), 

Filipa Peres (Morphy), Renato Vieira (Mr. and Mrs.). 

Começou o seu contacto com a dança desde muito pe-

quenina em que a memória falha ao lembrar. Passou por 

diversas técnicas, pelo seu interesse constante em pes-

quisar o movimento. Fez workshops com companhias e 

coreógrafos de São Paulo. Estudou dança na Universida-

de Estadual de Campinas-UNICAMP, na qual formou-se 

como bacharel em 2013. Participou no PEPCC (Programa 

de estudo em pesquisa e criação coreográfica) 2013-2014, 

no qual entrou em contacto com diversos coreógrafos 

portugueses e internacionais.

Estagiou na Cia Fragmento de Dança.Ganhou as bolsas 

PRG, FAEPEX e Aluno Artista por projetos em coletivos 

independente como Tempo de Travessia, Perfume que voa, 

ou o gosto do amarelo cafe, Ouvi dizer da flor, O colhedor de 

luz, Pra te ver sentir o azul, Condição #01 com orientações 

PEDRO RAMOS | criador | bailarino

RITA PINHEIRO | bailarina

LAYLA BUCARETCHI | bailarina
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Nasceu em Lisboa, 1978. Em 2012 tornou-se Mestre em 

Escultura pela FBAUL. Iniciou o seu estudo em fotogra-

fia e artes visuais, na Escola Maumaus em 1999, onde 

concluiu o curso avançado, em 2003. Expõe regular-

mente desde 1999. Salienta-se o projeto desenvolvido no 

Hospital de Santa Maria em Lisboa, inserido no projeto 

Les ateliers d’artistes à l’hôpital en Europe 2004 organi-

zado por Art dans La Cité. As suas últimas exposições 

individuais são: Uma vida de uma escultura, Galeria Car-

mina, Angra do Heroísmo, 2008; e em 2009 apresenta 

na sala Bébé do espaço avenida 211 (Lisboa) Pontuação 

a três cores primárias. Desenvolve trabalho educativo no 

âmbito das artes plásticas e cinema de animação desde 

1999. Trabalha no Serviço Educativo do Museu Coleção 

Berardo desde 2011, e no do Atelier-Museu Júlio Pomar 

desde abril de 2013. Colabora no Centro de Formação 

Artística do Teatro da Voz desde a sua criação em 2013. 

Realizou a cenografia da opereta Rebola o Medo e Ri, de 

Rute Prates, Ana Sofia Sequeira e Sílvia Real, uma pro-

dução Fábrica das Artes em 2014.

Paulo Maria Rodrigues tem exercido a sua atividade pro-

fissional como compositor, cantor, diretor artístico e edu-

cador. Após um percurso académico paralelo em Ciência 

e Música que o levou a concluir um doutoramento em 

Genética e Bioquìmica na University of East Anglia e uma 

Pós-Graduação em Ópera na Royal Academy of Music, 

Londres, enveredou por se dedicar à conceção e direção 

de trabalhos no âmbito da Música Teatral, sendo um dos 

fundadores da Companhia de Música Teatral, com quem 

tem desenvolvido um conjunto de projetos artísticos e 

educativos que emergem de incursões da música nos 

territórios de outras linguagens artísticas e tecnologia. 

Entre 2006 e 2010 foi Coordenador do Serviço Educativo 

da Casa da Música, tendo sido responsável por um vasto 

programa de atividades que se caracteriza pela abran-

gência de públicos e diversidade de propostas que se 

centram em formas diretas de relação com a música. Foi 

Professor Convidado na Escola das Artes da Universida-

de Católica, Advanced Associate Researcher do Planeta-

rium Collegium e é Professor Auxiliar do Departamento 

de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

Possui uma Licenciatura em Matemática Aplicada e 

Computação, Instituto Superior Técnico, 1994, mestra-

do em Matemática Aplicada, Instituto Superior Técnico, 

1998 e doutoramento em Motricidade Humana, espe-

cialidade Análise Matemática, Faculdade de Motricida-

de Humana (FMH), 2004. Desde a infância que mantem 

uma forte ligação à música. Aulas de Guitarra clássica 

com Miguel Costa, (1998/2005). Aulas de improvisação e 

composição com Vitor Rua (1994/2000). Estudo da músi-

ca da confraria Marroquina com Bachir Attar (1994/2012). 

Cofundador dos grupos Kromleqs (1997/2003), Ressoa-

dores (1995). Undo Rasputine (1999). Arreptícios e Kar-

lheinz (2004). Foi guitarrista do grupo Presidente Dro-

gado & Banda de Suporte (2011/2013). Paralelamente à 

sua atividade profissional de docente na FMH, trabalha 

atualmente como compositor música espectral eletró-

nica denominado Estudos Monofónicos.

de Holly Cavrell, Daniela Gatti e Veronica Fabrini. Dançou 

nos palcos instáveis da Companhia Instável a peça A you-

tube Guide for revolutionary transatlantic communication, 

de Luisa Saraiva, D

MARIANA RAMOS | cenógrafa

PAULO RODRIGUES | consultor artistico

KARLHEINZ ANDRADE | sonoplasta e compositor musical
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André Almeida soma uma extensa experiência em ar-

quitetura de interatividade e criação tecnológica. Após 

sete anos de aprendizagem e crescimento no labora-

tório YLabs da YDreams, André especializou-se em re-

alidade aumentada, visão por computador e computa-

ção gráfica. É de salientar que desde cedo se revelou 

amante das artes, especialmente de teatro, e no seu 

percurso na Companhia de Teatro O Olho, privou com 

alguns dos mais conceituados artistas nacionais, tendo 

criado diversos componentes cénicos e luminotécni-

cos, abrindo-lhe ainda mais o gosto por toda a conce-

ção artística até ao resultado final. 

Nasceu em Lisboa. Entre 1996 e 2004, estudou na Esco-

la de Dança do Conservatório Nacional. Em 2004/2005, 

foi intérprete da Cinevox Junior Company,na Suiça. De 

2005 a 2008, foi intérprete da Companhia de Dança Con-

temporânea do Teatro St. Gallen, na Suiça, sob a direção 

artística de Philipp Egli. Em 2009, fez parte do elenco 

da Sagração da primavera de Olga Roriz. Entre 2009 e 

2012, estudou na Escola Superior de Dança, tendo termi-

nado o curso de Licenciatura em Dança. Em 2005, 2006 

e 2011, fez parte do grupo de bailarinos/intérpretes do 

SIWIC, na Suiça. Desde 2011, que leciona dança contem-

porânea na Jazzy Dance Studios. Em 2012, integrou o 

elenco da versão contemporânea do Lago dos Cisnes de 

Daniel Cardoso (Quorum Ballet). Em 2013/2014, codirigiu 

a Companhia Estúdio5 com Piny. Desde 2013, frequenta o 

curso do Forum Dança PEPCC, sob a direção de módulos 

de Vera Mantero, Cristina Santos, Patrícia Portela e Lia 

Rodrigues.

ANDRÉ ALMEIDA | desenhador de luz

FILIPE BARACHO | bailarino
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Tendo como objetivo a criação do espetáculo Da Imorta-

lidade, a partir do Épico de Guilgamesh – texto fundador 

e cuja universalidade suscita uma abordagem trans-

cultural – a Propositário Azul concebeu um conjunto 

de residências artísticas itinerantes, de caráter inter-

disciplinar e de formação teatral em Portugal e jun-

to de parceiros internacionais. O espetáculo, que terá 

estreia no Teatro da Cornucópia, em Lisboa, colherá a 

experiência de criação acumulada ao longo destes en-

contros em várias cidades portuguesas, na Palestina, 

Itália e França, desenvolvidos em interação com artis-

tas de países e culturas diferentes que trazem a sua 

própria visão sobre este épico anterior à Bíblia. Duran-

te o trabalho em Viseu, diferentes profissionais pode-

rão influenciar as propostas com o vocabulário próprio 

das suas disciplinas criativas, no sentido de ampliar 

as possibilidades expressivas e materiais para abordar 

teatralmente o texto. 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

24 a 30 JAN

DA IMORTALIDADE
a partir do ÉPICO DE GUILGAMESH (terceiro milénio a.C.)

de PROPOSITÁRIO AZUL (pt)

©
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Dramaturgia e encenação Nuno Nunes

Conceção plástica do espetáculo Ana Limpinho

Desenho de luz Rui Alves

Música e sonoplastia Tiago Cerqueira

Versão em língua portuguesa Francisco Luís Parreira

Apoio à dramaturgia Statt Miller

Interpretação Atta Nasser, Hugo Sovelas, João Miguel Mota, 
Marina Meinero, Patrizia D’Antona, Rui M. Silva, Sofia Dias, 

Sónia Barbosa e Susana C. Gaspar

Participantes Carla Augusto, Albino Moura, Luís Belo,
Fernando Giestas, Rafaela Santos, Helena Silva,

Cristóvão Cunha, Ana Bento, Bruno Pinto, Leonor Keil,
Nuno Rodrigues, Cristina Ferrão, João Luís Oliva, Fraga,

João Dias e Ilda Teixeira

Produção executiva Hugo Sovelas

Produção Propositário Azul

Parcerias Al-Harah, Sintra Quórum, Corai, FIAR, 
Teatro da Cornucópia, Théâtre Ephéméride e Theatron
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A Propositário Azul, Associação Artística foi fundada em 2003, reunindo um grupo de criadores nas áreas do teatro, 

artes plásticas, música e vídeo, com o intuito de se constituir como plataforma dinamizadora de projetos, promoven-

do a troca de experiências e a autonomia artística e profissional de criadores de sensibilidades diferentes.

Os espetáculos teatrais criados até ao momento resultam duma atenção dada ao conhecimento da dramaturgia 

universal, num compromisso privilegiado com obras de escritores portugueses e lusófonos, ensaiando práticas de 

trabalho e de pesquisa dramatúrgica, escrita e rescrita de textos e adaptações a partir da recolha e da interpretação 

de determinados contextos e realidades.

Para além de criadores, os seus membros são professores e desenvolvem ações de formação junto de jovens da 

comunidade escolar dos mais diversos graus de ensino (básico, profissional e superior) bem como de grupos ama-

dores, não só em meios urbanos, como também em contexto regional.

Para além da criação, propõe-se agora alargar o seu âmbito de atividade a projetos de intervenção direta junto de 

comunidades locais bem como a potenciar encontros de formação e criação internacionais organizados em contexto 

regional e de proximidade com essas mesmas comunidades.

Produziu até ao momento os seguintes espetáculos | encontros:

Babel (2013 – de Letizia Russo, enc. Sónia Barbosa); O Cavaleiro da Dinamarca (2013 – de Sophia de Mello Bryner 

Andersen, enc. Nuno Nunes); Sots L’Ombra de Un Bell Arbre – The Future Is Unwriten (2013 – de Helena Torne-

ro, enc. Marta Pazos); Voyages du Geste nº 7 (2013 – Encontro Internacional de Formação nas Artes da Cena, 

Saydoun, Líbano); 3 x Beckett (2013 – três peças curtas de Samuel Beckett, enc. Jim Boerlin); Auto da Índia (2012 

– de Gil Vicente, enc. Nuno Nunes); Auto da Barca do Inferno (2012 – de Gil Vicente, enc. Nuno Nunes); Yátra (2012, 

2014 – criação, enc. Maria João Miguel); Voyages du Geste nº 6 (2011 – Encontro Internacional de Formação nas 

Artes da Cena, Montemor-o-Novo); O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (2011 – a partir de Jorge Amado, enc. Ma-

ria João Miguel); A Rulote (2010/2014 – criação, enc. Nuno Nunes); Vento Bravo de Noroeste (2009/2010 – criação, 

enc. Maria João Miguel); Encontros e Desencontros no campo com Tio Vânia (2008 – a partir de Anton Tchekhov, 

enc. Maria João Miguel); Música Para Si (2008 – de F. Xaver Kroetz, enc. Nuno Nunes); Sonho de Uma Tarde de 

verão (2007 – a partir de William Shakespeare, coenc. Hugo Sovelas e Maria João Miguel); Memórias d’Algodão 

Doce (2007 – criação, enc. Maria João Miguel); Salão de Baile, S. A. R. L. (2006 – criação, enc. Hugo Sovelas); S/ 

Título Provisório (2005 – cocriação); Três Máscaras… e um prólogo (2005, 2008 – a partir de José Régio, enc. Nuno 

Nunes); O Fim (2004 – de António Patrício, enc. Nuno Nunes); Audição, com Daisy Ao Vivo no Odre Marítimo (2004 – 

de Armando N. Rosa, enc. Eduardo Condorcet); Quem Me Dera Ser Onda (2004 – a partir do conto de Manuel Rui, 

enc. Maria João Miguel).

Os espetáculos foram apresentados em várias cidades do país (Lisboa, Porto, Évora, Portalegre, Cascais, Torres 

Novas, Óbidos, Montemor-o-Novo, Leiria, Sintra, Vila Real, Guimarães, Montijo, Aveiro, Lagos, Santa Maria da 

Feira, Viana do Castelo, Campo Maior, Lamego, Tondela, Carregal do Sal, Cartaxo, Coimbra, Figueira da Foz, 

Fundão) e nasceram de parcerias com as mais diversas entidades, como Teatro da Trindade /INATEL, Museu 

HISTORIAL DA PROPOSITÁRIO AZUL



dim · 35

do Teatro, Museu do Traje, Centro Cultural Franciscano, Balleteatro, Espaço do Tempo, Teatro Experimental de 

Cascais, Teatro Aveirense, ARTEMREDE, Câmaras Municipais do Porto, Montemor-o-Novo, Centro Cultural Olga 

Cadaval, FIAR – Centro de Artes de Rua, entre outros. Beneficiou de financiamento de Ministério da Cultura/

Iartes, Gulbenkian, e diversas câmaras municipais (através da compra de espetáculos).

Ator profissional desde 1997, trabalhou em companhias 

como A Barraca, o Teatro Nacional D. Maria II, T. Aber-

to, Cª Teatro de Almada, T. Meridional, T. Delle Briciole 

(Itália), T. O Bando, T. dos Aloés, T. da Cornucópia, em 

diversas criações pontuais com, entre outros, Maria do 

Céu Guerra, Carlos Avilez, Pascal Rambert, Luca Aprea, 

João Lourenço, Maria João Miguel, Giancarlo Cobelli, 

Amândio Pinheiro, Solveig Nordlund, Letizia Quintavalla, 

Nuno Pino Custódio, Beatriz Batarda, José Peixoto, Luís 

Miguel Cintra e João Brites.

No cinema trabalhou, entre outros, com Rita Azevedo 

Gomes, Joaquim Leitão, Margarida Cardoso e Johan 

Schelfhout. Conta também com participações em cerca 

de uma dezena de séries televisivas.

Encenador e produtor desde 2002 – ano em que obteve 

o prémio Teatro n’A Década com O Escurial de Michel de 

Ghelderode – trabalhou também textos de António Patrí-

cio, José Régio e Franz-Xaver Kroetz, e em criações ori-

ginais como A Rulote e Efabulação. É membro fundador 

da Propositário Azul, Associação Artística.

Frequentou o curso de Arquitetura da Faculdade de Ar-

quitetura da Universidade do Porto e é licenciado pela 

Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC). Exerce tam-

bém atividade como docente desde 2003, tendo colabo-

rado com diferentes instituições de ensino como a ESTC, 

o Chapitô ou a Escola Superior Artística das Caldas da 

Rainha. Como formador colaborou com o Instituto Ca-

mões em Timor Leste no projeto Férias em Português 

(2002) e com câmaras municipais, grupos universitários 

e associações culturais em diversos contextos, nome-

adamente com a rede Voyages du Geste, no Líbano em 

2013. É atualmente professor de interpretação na ACT – 

Escola de Atores.

Licenciado em Teatro, Ramo de Atores e Encenadores, 

pela Escola Superior de Teatro e Cinema – Instituto Po-

litécnico de Lisboa, participou na XI International Session 

of ISTA – International School of Theatre Antropology, com 

direção de Eugénio Barba. Ao longo da sua formação 

passou por seminários com Living Theater, Odin Teatret 

e Marion Gough. Desde 1998 que tem vindo a desenvolver 

o seu trabalho como ator e encenador Trabalhou em vá-

rias estruturas como Teatro Praga, Gato que Ladra, Te-

atro da Trindade, Projeto Ruínas, Cendrev, Teatro Novo, 

entre outros projetos pontuais.

Foi programador cultural na Câmara Municipal de Mon-

temor-o-Novo (2001/07) e produtor executivo do Espaço 

do Tempo, com direção artística de Rui Horta (2001/02).

Foi professor contratado, no Agrupamento de Escolas 

de Vialonga, lecionando Expressão Dramática aos 1º, 

2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Curso de Educação e 

Formação de Adultos (2005/10). É membro da Direção da 

Propositário Azul – Associação Artística desde 2003. Ao 

longo dos últimos quinze anos tem vindo a desenvolver 

atividade como formador / diretor de atores junto de vá-

rias estruturas e associações.

Integra a rede Voyages du Geste (KaïrosDanse ASBL – 

Bélgica, Cie Subito Presto / associationTrisunic – França, 

Association Còrai – Itália, Association Khayal – Líbano, 

Théâtre Al Harah – Palestina e Propositário Azul – Por-

tugal). Em agosto, participou como formador, na 7ª edi-

ção que se realizou em Saidoun, no Líbano.

BIOGRAFIAS

NUNO NUNES | responsável artístico

HUGO SOVELAS | responsável de produção
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Christian Andrea El Khouri, intérprete de guitarra clás-

sica, têm-se destacado em numerosos concertos em 

Itália e noutros países da Europa, como solista e em 

duo com Enea Leone, com ensambles e orquestras de 

câmara. 

Em 2014, o seu concerto integrado no Festival de Música 

da Primavera, realizado em Viseu foi gravado e transmi-

tido pela rádio Antena 2. 

De destacar que é, desde 2012, o diretor artístico do fes-

tival Musica per Stare Meglio.

Vencedor da 15º edição do Concurso Internacional de 

Guitarra Clássica de Sernancelhe, Christian Andrea El 

Khouri apresenta-se em Viseu no âmbito de uma par-

ceria entre a organização do concurso e o Teatro Viriato.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

28 JAN

CHRISTIAN ANDREA EL KHOURI (it)

qua 22h00 | 50 min. 

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 6 anos

©
 D

R

Interpretação Christian Andrea el Khouri

Parceria Concurso Internacional de Guitarra 
Clássica de Sernancelhe

PROGRAMA

M. Giuliani: Rossiniana n.5

J. Rodrigo: Invocation et Danse

G. Regondi: Air varié de opera de Bellini

“I Capuleti e I Montecchi”

J. Turina: Fantasia “Sevillana”
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Nasceu em Segrate (Milão) em 1988. Começou a estudar 

guitarra desde a sua infância com Stefano Leone.

Em 2003, foi admitido no Conservatorio Giuseppe Verdi di 

Milano onde estudou com Paolo Cherici, obtendo o seu 

diploma em 2010.

Participou em masterclasses com Enea Leone, entre as 

quais La magia del Borgo, chitarra e altro... (Brisighella, 

Imola), obtendo o Diploma de Mérito, e Suoni dal leg-

no em Todi. Participou ainda nos cursos anuais de Enea 

Leone, na Accademia Harmonia em Gessate (Milão) 

de 2008 a 2012. Enriqueceu a sua experiência musical 

com Roberto Masala, Carlo Marchione e Jukka Savijoki. 

Frequentou os cursos da Accademia Chigiana em Sie-

na dirigidos por Oscar Ghiglia, alcançando o Diploma de 

Mérito.

Desde 2007, tem conseguido importantes resulta-

dos como solista em vários concursos italianos e 

internacionais:1º prémio no Mondovì e Città di Castello 

(2009);  vencedor do Premio Restelli do Conservatório 

de Milão (2010); vencedor do Concurso Internacional de 

Capri Arte a 6 corde com Mensão Honrosa; vencedor do 

Concurso Internacional do Festival N. Paganini em Parma 

(2011); vencedor do Concurso Internacional Claxica em 

Castel d’Aiano; vencedor do famoso Concurso Interna-

cional de Guitarra de Sernancelhe (Portugal – 2013) e 1º 

prémio, melhor interpretação e prémio do público no R. 

Chiesa – Città di Camogli em 2014.  

Desde 2012 é o diretor artístico do festival Musica per 

stare meglio evento apoiado pela fundação Fondazione 

per le Neuroscienze Massimo Collice Onlus, com con-

certos destinados a doentes do Hospital Niguarda em 

Milao e seus familiars.

A sua grande atividade performativa tem-se manifesta-

do em numerosos concertos em Itália e no estrangeiro, 

como solista e em duo com Enea Leone, com ensambles 

e orquestras de câmara.

Em 2014, o seu concerto integrado no Festival de Música 

da primavera foi gravado e transmitido ao vivo pela rádio 

nacional portuguesa Antena 2. 

Em 2011, gravou o CD  Sonata com sonatas para guitarra 

do séc. XX  para a revista Seicorde.

Atualmente leciona guitarra nas escolas de Milão Civica 

Scuola Harmonia e Civica Scuola Casa delle Arti.

BIOGRAFIA

CHRISTIAN ANDREA EL KHOURI 
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No seu conjunto, os filmes iniciais de Polanski podem 

ser vistos como a antecâmara de uma carreira que veio 

a percorrer os géneros mais diversificados: da tragédia 

histórica (O pianista, 2002), o noir (Chinatown 1974), pas-

sando pelo cinema de terror (Rosemary’s baby, 1968).

Polanksi é um dos grandes cineastas em atividade, e 

esta sessão com as primeiras obras, onde não falta a 

urgência dos melhores filmes iniciais, é, pois, uma opor-

tunidade muito especial que todos os que gostam de ci-

nema não quererão perder.

Em A Lâmpada, que será musicado por Hélder Ramos, 

Roman Polanski explora ambientes sinistros e inquie-

tantes para lançar a dúvida: será que as bonecas ga-

nham vida na ausência de presença humana? Mamíferos, 

filmado clandestinamente, numa paisagem pintada pela 

neve e pelo humor non-sense, será musicado ao vivo pelo 

músico Duvale. Já Dois Homens e um Armário encerra em 

si uma espécie de fábula surrealista sobre as contradi-

ções do quotidiano. Um trabalho inspirado no absurdo de 

Beckett que terá banda sonora criada por Hugo Simões.

FILME-CONCERTO 

04 FEV

CURTAS DE ROMAN POLANSKI 
A LÂMPADA (1959), MAMÍFEROS (1962) e DOIS HOMENS E UM ARMÁRIO (1958) 

MUSICADO AO VIVO

qua 21h30 | 40 min. aprox.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 12 anos

EM PARCERIA COM CINE CLUBE DE VISEU

©
 D

R

A Lâmpada

Piano digital, loopstation, baixo elétrico

e pedaleira boss Hélder Ramos 

Mamíferos

Guitarra clássica Duvale

Dois Homens e um Armário 

Guitarra Hugo Simões

Violino Gustavo Humberto Delgado

Viola d’Arco Olena Sokolovska

Violoncelo Rogério Peixinho

Produção Teatro Municipal da Guarda



dim · 39

Hélder Ramos nasceu em Gonçalo, concelho da Guarda 

e atualmente reside na Covilhã. 

Estudou piano e posteriormente contrabaixo na EPABI – 

Escola Profissional de Artes da Beira Interior.

Participou em orquestras (nacionais e internacionais) 

como contrabaixista, nomeadamente na Orquestra Me-

tropolitana de Lisboa, Orquestra das Beiras, Orquestra 

da Madeira, Tutti Ensemble de Coimbra, ADARTE, Or-

questra dos Jovens Músicos, e a Orquestra Nacional do 

Luxemburgo. Frequentou workshops de baixo elétrico e 

desenvolveu conhecimentos também nessa área, fazen-

do parte de alguns projetos musicais como O Homem da 

Carabina.

Natural de Valhelhas, concelho da Guarda Duvale des-

de cedo se apaixonou pela composição de melodias na 

guitarra clássica acompanhadas por voz, as quais tem 

vindo a apresentar em pequenos concertos. Atualmen-

te, toca com mais dois elementos e está a preparar um 

EP para o final de 2014.

Iniciou os seus estudos musicais no Orfeão de Leiria 

com o professor José Mesquita Lopes. Licenciado em 

Ensino de Música, área específica Guitarra, pela Univer-

sidade de Aveiro, sob a orientação dos professores Jo-

sep Zsapka e Paulo Vaz de Carvalho. Pós graduado em 

Administração Escolar pelo Instituto Superior de Edu-

cação e Trabalho do Porto. Frequentou diversos cursos 

de aperfeiçoamento musical dos quais se destacam os 

cursos sob a orientação dos professores Alberto Ponce 

e Roberto Aussel.

É guitarrista e participa em diversas formações como o 

Síntese – Grupo de Música Contemporânea, Orquestra 

de Guitarras, Guitarrafonia ou os Fatum Ensemble. É 

também diretor pedagógico e professor de guitarra no 

Conservatório de Música de S. José da Guarda. 

BIOGRAFIA

HÉLDER RAMOS

DUVALE

HUGO SIMÕES 
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Usaremos o nosso corpo e as suas múltiplas vozes e 

linguagens de forma consciente e eficaz? Saberemos 

potenciar o seu caráter comunicativo e criativo? Estas 

serão algumas das questões levantadas neste curso, 

que se pretende prático com propostas simples que 

permitam aos formandos explorar o seu corpo enquan-

to ferramenta expressiva, corrigir e melhorar posturas 

e hábitos.

As propostas que serão trabalhadas assentam na rele-

vância de fomentar, atualizar e enriquecer o reportório 

dos participantes ao nível de ferramentas, técnicas e 

metodologias designadamente nas áreas de expres-

são plástica, corporal e vocal. Na prática, Andreia Dias 

e Sofia Cabrita irão sensibilizar os formandos para os 

valores da criatividade e da criação artística recorrendo 

a ferramentas educativas disponíveis na sala de aula. 

No final, será lançado o desafio de criação de propostas 

específicas para os lugares educativos de origem dos 

formandos.

*nota: esta ação de formação está creditada para 10 professores do 1º e 2º ciclo do 

Ensino Básico. Para estes casos a ação de formação requer inscrição prévia junto 

da Visprof, sujeita a seleção. As restantes inscrições devem ser formalizadas na 

bilheteira do Teatro Viriato.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

13, 14 e 15 FEV

O CORPO COMO FERRAMENTA VIVA E CRIATIVA
orientação ANDREIA DIAS e SOFIA CABRITA (pt)

sex 18h45 às 21h45

sáb e dom 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30

público-alvo professores do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico e público interessado na temática

lotação 20 participantes (ação creditada pela Visprof para 10 participantes)*

preço 153

©
 A

nd
re

ia
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s
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Na origem deste curso que agora apresentamos, está a forte convicção do potencial de utilização do corpo enquanto 

ferramenta viva quer na aquisição quer na transmissão de conhecimentos e competências numa fronteira que se 

estreita entre a educação e a prática artística.  

Este curso prático procura fazer propostas simples para entender o movimento do corpo enquanto elemento plástico 

em interação com a arquitetura do espaço promovendo uma consciência corporal acessível a todos, que permita aos 

participantes experienciarem o seu corpo como uma ferramenta expressiva. 

Assenta na relevância de fomentar a atualização e o enriquecimento do reportório de materiais, ferramentas, técni-

cas e metodologias de trabalho dos professores do ensino básico, designadamente nas áreas de expressão plástica 

e de expressão corporal e vocal. 

Apresenta recursos e ferramentas educativas facilmente disponíveis e utilizáveis em sala de aula, e aposta na per-

tinência de sensibilizar para os valores da criatividade e da criação artística, no desenvolvimento de competências 

fundamentais ao nível do pensamento criativo e crítico essenciais ao desenvolvimento integrado e completo dos 

indivíduos, fomentando o contacto direto com as obras de arte, os seus processos de construção e os seus criadores 

como elemento propiciador de uma maior integração das artes na prática quotidiana e pedagógica dos professores.

Ao longo de 15 horas de formação certificada lançaremos desafios constantes à imaginação, criatividade e disponi-

bilidade num curso de caracter muito prático. Por fim, lançaremos o desafio para a criação de propostas específicas 

nos lugares educativos de origem dos formandos.

OBJETIVOS

• Familiarizar os professores com um leque variado de propostas (alternativas e pouco conhecidas mas de 

fácil acesso e utilização) de incentivo à criação e à comunicação através das expressões artísticas e que 

estas se reflitam no enriquecimento das suas práticas pedagógicas em sala de aula;

• Integrar as diferentes expressões - expressão visual, expressão corporal, expressão plástica e constru-

ção de imagens e de objetos a partir de materiais quotidianos e de uso comum - num todo orgânico e 

coerente estimule a sua adaptação e aplicação noutras áreas curriculares disciplinares;

• Potenciar a interpretação da obra de arte e das suas possibilidades de leitura de modo a aplicar o uni-

verso artístico como ponto de partida para a criação de projetos educativos e pedagógicos que utilizem o 

corpo enquanto meio atuante de uma linguagem artística;

• Compreender e aplicar o universo da performance e as áreas da dança/movimento e da sua junção com 

as artes plásticas estabelecendo uma a relação entre gesto, som e palavra e entre o corpo, o som e a voz 

na relação com o espaço, que entenda o movimento do corpo enquanto elemento plástico em interação 

com a arquitetura do espaço e com o elemento da memória;

SOBRE O CORPO COMO FERRAMENTA VIVA E CRIATIVA



42 · dim

• Aplicar a expressão individual e a criatividade enquanto ferramenta e relacionar os conteúdos e conceitos 

trabalhados de forma a elaborar uma proposta pedagógica passível de ser aplicada no contexto escolar.

METODOLOGIAS

• As sessões terão uma forte componente interativa e prática. Haverá momentos expositivos e demonstra-

tivos dos modelos, dos materiais e das técnicas a abordar, seguidos de momentos práticos de exploração 

e concretização de trabalhos. 

• Apesar dos conteúdos do programa serem abordados de uma forma maioritariamente prática serão 

inseridas contextualizações teóricas em pontos-chave das sessões, onde serão disponibilizados aos par-

ticipantes os elementos informativos e formativos que permitirão uma abordagem mais sustentada das 

especificidades do tema, em suporte papel e em projeção vídeo.

• No final os professores deverão apresentar um plano para o desenvolvimento de um projeto pedagógico 

nas áreas desenvolvidas ao longo da formação, a realizar posteriormente em contexto de sala de aula. 

Não será obrigatório cruzar todas as áreas artísticas exploradas, o professor deverá escolher aquela ou 

aquelas que melhor se adequem aos seus objetivos e universo de trabalho.

• No encerramento dos trabalhos está previsto um momento de balanço hétero-avaliativo, bem como uma 

apreciação global do curso e dos formadores.

É licenciada em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade 

de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem o curso 

de Dança na Comunidade pelo Fórum Dança, o curso de 

Formação Artística pela Sociedade Nacional de Belas 

Artes, o curso de Design Gráfico pela FLAG e o curso de 

Formação Pedagógica de Formadores – CAP.

Formadora acreditada pelo CCPFC/UM (expressão plás-

tica, dança e conceção e organização de projetos cultu-

rais).

Criou e coordenou, em parceria, o Espaço Magenta, pro-

jeto de desenvolvimento, educação e formação dentro 

das artes plásticas para crianças. Desenvolve atividade 

como artista plástica. Leciona no âmbito das disciplinas 

de Educação Visual e Tecnológica, Expressão Plástica e 

História e Cultura das Artes.

No campo da formação desenvolve trabalho nas áreas 

de Webdesign, Comunicação Audiovisual, Animação Am-

biental, Expressão Plástica e Corporal, entre outras.

Colabora com o Setor de Educação e Animação Artística 

do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

da Fundação Calouste Gulbenkian, desde 2007 e com o 

Museu Coleção Berardo e Museu da Eletricidade (funda-

ção EDP) desde 2010. Nos últimos anos tem procurado 

desenvolver projetos que estreitem a relação da obra 

de arte como estímulo à criação, e a relação do corpo 

enquanto ferramenta viva, com a ligação do movimento 

corporal a processos bi ou tridimensionais de represen-

tação.

Tem realizado várias palestras e comunicações no âmbi-

to da Educação Artística, desde 2010, com alguns artigos 

publicados.

BIOGRAFIAS

ANDREIA FILIPA ARMÉNIO DIAS
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Pós-graduada em Comunicação e Artes pela FCSH, 

formada pelas escolas de Teatro do Gesto Estudis de 

Teatre (Barcelona, 2000) e Kíklos-Scuola Internaziona-

le di Creazione Teatrale (Pádua, 2002) e licenciada em 

Formação de Atores pela E.S.T.C. Fez formação com-

plementar com Giovanni Fusetti, Marcelo Katz (Clown), 

Christophe Marchand (Commedia dell´Arte), Norman 

Taylor (Pantomima), e Mario Gonzalez (Máscaras). Foi 

aluna do Seminário Laboratório Internacional de cons-

trução de máscaras, ministrado por Donato Sartori, em 

2011. 

Encenadora e atriz desde 2003. Locutora de publicidade 

e institucionais desde 2003, em Português, Espanhol, 

Italiano e Catalão. Aniñando (2007-2012) é o primeiro 

espetáculo de produção própria, que leva à criação de 

um coletivo de pesquisa e criação nas áreas do gesto, 

objetos performativos e máscaras: CASEAR, Criação de 

Documentos Teatrais. 

Tem o C.A.P. de Formação de Formadores e tem estado 

ligada a vários projetos de formação de adultos com di-

ferentes grupos e como artista-tutora no Projeto-piloto 

10X10 do Descobrir, Fundação Calouste Gulbenkian. 

Leciona Teatro do Gesto e Máscaras desde 2003 (Es-

paço Evoé, Inimpetus, Espaço Sou, entre outros). Em 

2008 lecionou Pantomima na licenciatura em artes 

Performativas da E.S.T.A.L e em 2009/2010 a cadeira 

de Técnicas da Máscara, na Licenciatura em Teatro da 

Universidade de Évora. Em 2010 ministrou um Seminá-

rio sobre Máscaras na E.S.A.D., Caldas da Rainha. Em 

2011 foi bolseira da DGArtes em Belo Horizonte, Brasil, 

participando como atriz no espetáculo Naquele Bairro 

Encantado, pelo Teatro Público. 

Enquanto arte-educadora está ligada ao Museu Co-

leção Berardo, ao Espaço-Memória do Teatro Expe-

rimental de Cascais e ao Serviço Educativo do Centro 

de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

Entre 2013 e 2016 será a artista responsável pelo Pro-

jeto de teatro e literacia Refúgio e Teatro: dormem mil 

gestos nos meus dedos, no Centro Português para os 

Refugiados (CPR), apoiado pelo PARTIS, FCG.

SOFIA CABRITA



CIRCUS LAB

TEATRO VIRIATO

LOCAIS
VISEU
RECINTO DA FEIRA DE SÃO MATEUS 
GPS: 40.664184,-7.911079

MANGUALDE 
AGRUPAMENTO ESCOLAS 
Rª ARISTIDES SOUSA MENDES
GPS: 40.602207, -7.751970

NELAS 
AGRUPAMENTO ESCOLAS 
Rª ENGº ALBERTO CARDOSO DE VILHENA 
GPS: 40.528463,-7.855439

SÃO PEDRO DO SUL 
AGRUPAMENTO. ESCOLAS 
AV. DR. SÁ CARNEIRO 
GPS: 40.757938,-8.069715 

TONDELA
NOVO CICLO // ACERT 
GPS: 40.521454,-8.083947



CIRCUS LAB
programa PEGADA CULTURAL

ARTES E EDUCAÇÃO

17 FEV a 22 MAR



46 DIM · CIRCUS LAB

CIRCUS LAB // programa PEGADA CULTURAL

O CIRCUS LAB é um projeto do Teatro Viriato que define um programa com um foco particular para a disciplina do Novo Circo, 

uma área pouco explorada em Portugal. A iniciativa permitirá reconhecer práticas experimentadas e testadas, capitalizando o know 

how do parceiro Cirkus Xanti na execução de um projeto de raiz que passará pela área da criação artística, formação e projetos pe-

dagógicos com jovens e comunidade geral.

O projeto tem como parceiros o Cirkus Xanti (Noruega), a Escola Secundária Viriato (Viseu), o Agrupamento de Escolas de Ton-

dela Tomaz Ribeiro, o Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul, o Agrupamento de Escolas de Nelas, o Agrupamento de Es-

colas de Mangualde, a Companhia Paulo Ribeiro (Viseu), a Binaural/Nodar (São Pedro do Sul), a ACERT (Tondela), o Centro 

Cultural Vila Flor (Guimarães) e O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo).

Projeto cofinanciado por

CIRCUS LAB

UM PROJECTO DO TEATRO VIRIATO // DESENVOLVIDO COM GIACOMO SCALISI e SVERRE WAAGE

Parceiro institucional

Mecenas do projeto Apoio

11h00 e 16h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

14h00 SIRKUS CIRKA BIG TENT // VISEU

21h30 BIBEU ET HUMPHREY RED TENT // VISEU

17 FEV ter

10h00 BIBEU ET HUMPHREY RED TENT // VISEU

11h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

13h30 SIRKUS CIRKA BIG TENT // VISEU

19 FEV qui

11h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

13h30 SIRKUS CIRKA BIG TENT // VISEU

21h30 LAB CIRCUS OPEN RED TENT // VISEU

20 FEV sex

15h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

16h00 BIBEU ET HUMPHREY RED TENT // VISEU

22 FEV dom

21 FEV sáb 14h30 SIRKUS CIRKA BIG TENT // VISEU

16h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

21h30 BIBEU ET HUMPHREY RED TENT // VISEU



47DIM · CIRCUS LAB

19h00 às 21h00 A TÉCNICA CIRCENSE COMO DISCURSO BIG TENT // VISEU23 FEV seg

10h30 às 12h30 || 14h30 às 16h30 CORPO INVERSO ACERT // TONDELA

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

19h00 às 21h00 A TÉCNICA CIRCENSE COMO DISCURSO BIG TENT // VISEU

24 FEV ter

10h30 às 12h30 || 14h30 às 16h30 CORPO INVERSO ACERT // TONDELA

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

25 FEV qua

26 FEV qui 10h30 às 12h30 || 14h30 às 16h30 CORPO INVERSO ACERT // TONDELA

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

15h00 PLUTO CRAZY BIG TENT // VISEU

27 FEV sex 10h30 às 12h30 || 14h30 às 16h30 CORPO INVERSO ACERT // TONDELA

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

15h00 PLUTO CRAZY BIG TENT // VISEU

21h30 LAB CIRCUS OPEN BIG TENT // VISEU

10h00 às 12h00 || 14h00 às 16h00 CORPO INVERSO AGRUP. ESCOLAS // MANGUALDE

10h30 AMBAR ACERT // TONDELA

10h30 NOVE’S FORA RED TENT // VISEU

14h00 às 15h00 || 15h30 às 16h30 MALABARISMOS E ALGARISMOS RED TENT // VISEU

21h30 LAB CIRCUS OPEN BIG TENT // VISEU

10h30 NOVO-VELHO CIRCO [ESTREIA] BIG TENT // VISEU

14h00 às 17h00 ESPAÇO-CORPO-OBJETO BIG TENT // VISEU

15h00 AMBAR LITTLE TENT // VISEU

16h00 ABRIL BIG TENT // VISEU

03 a 06 MAR 
ter a sex

10h00 às 12h00 || 14h00 às 16h00 CORPO INVERSO AGRUP. ESCOLAS // NELAS

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // MANGUALDE

10 a 13 MAR 
ter a sex

12 e 13 MAR 
qui e sex

10h00 às 12h00 || 14h00 às 16h00 CORPO INVERSO AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // NELAS

17 a 20 MAR 
ter a sex

21h30 LAB CIRCUS OPEN RED TENT // VISEU06 MAR sex

16h00 AMBAR ACERT // TONDELA

21h30 NOVE’S FORA RED TENT // VISEU

07 MAR sáb

16h00 NOVE’S FORA RED TENT // VISEU08 MAR dom

21h30 LAB CIRCUS OPEN BIG TENT // VISEU13 MAR sex

10h30 e 16h00 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // MANGUALDE

21h30 NOVO-VELHO CIRCO BIG TENT // VISEU

14 MAR sáb

16h00 NOVO-VELHO CIRCO BIG TENT // VISEU15 MAR dom

20 MAR sex

10h30 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // NELAS

21h30 ABRIL BIG TENT // VISEU

21 MAR sáb

22 MAR dom

20, 27 FEV, 06, 13 e 20 MAR || sex 20h30

TENDA DE SABORES // EXPERIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

A NÃO 
PERDER

www.teatroviriato.com

www.facebook.com/teatroviriato

app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

youtube www.youtube.com/user/teatroviriato

+ INFO

28 FEV sáb 11h00 AMBAR AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

21h30 PLUTO CRAZY BIG TENT // VISEU
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17, 19 a 22 FEV e 22 MAR // LITTLE TENT // VISEU
25 min. 
ter 11h00 e 16h00 | sáb 16h00 | dom 15h00
m/ 3 anos | lotação 60 participantes
preço 2,50€

qui e sex 11h00 | Grupos Escolares (m/ 3 anos)
lotação 80 participantes | preço 1€

24 a 28 FEV // AGRUP. ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL
ter a sex 10h30 | Grupos Escolares (m/ 3 anos)
lotação 80 participantes | preço 1€

sáb 11h00 | m/ 3 anos
lotação 60 participantes | preço 2,50€

03 a 07 MAR // ACERT // TONDELA
ter a sex 10h30 | Grupos Escolares (m/ 3 anos)
lotação 80 participantes | preço 1€

sáb 16h00 | m/ 3 anos
lotação 60 participantes | preço 2,50€

10 a 14 MAR // AGRUP. ESCOLAS // MANGUALDE
ter a sex 10h30 | Grupos Escolares (m/ 3 anos)
lotação 80 participantes | preço 1€

sáb 10h30 e 16h00 | m/ 3 anos
lotação 60 participantes | preço 2,50€

17 a 21 MAR // AGRUP. ESCOLAS // NELAS
ter a sex 10h30 | Grupos Escolares (m/ 3 anos)
lotação 80 participantes | preço 1€

sáb 10h30 | m/ 3 anos
lotação 60 participantes | preço 2,50€

Na tenda de circo mais pequena do mundo, Ambar,  tem o seu 

próprio esconderijo. Nele, uma corda pendurada permite-lhe 

realizar elegantes e dinâmicos movimentos acrobáticos que a 

conduzem a uma série de questões relacionadas com o corpo e 

com a memória. 

Como é que o corpo e o cérebro funcionam? Será que as mãos e 

os pés possuem memória própria? Ou será que é o cérebro que 

decide tudo? 

À medida que vai subindo e descendo a corda, Ambar estabelece 

uma relação cúmplice com o público envolvendo-o nas divaga-

ções que sente.

ESPETÁCULO

AMBAR
de CIRKUS XANTI (NO)

Direção, conceção
e texto Sverre Waage
Música Nils Økland

Atriz Karoline Aamås
Produção Cirkus Xanti

Espetáculo financiado por
Art Council Norway, Performing Arts Hub

Norway, Norwegian Ministry of Forreign Affairs 
Fotografia Andreas Bergmann
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17, 19, 20 e 21 FEV // BIG TENT // VISEU

OFICINA
duração 210 min. aprox.
ter 14h00 | sáb 14h30
público-alvo crianças dos 6 aos 10 anos
(inscrição prévia junto da bilheteira do Teatro Viriato)
lotação 25 participantes
preço 2,50€

qui e sex 13h30
público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico
lotação 1 turma por sessão
preço 1€

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA OFICINA
duração 30 min. aprox
ter 17h30 | sáb 18h00
público-alvo Famílias (c/ crianças dos 6 aos 10 anos)

qui e sex 17h00
público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico

Em Sirkus Cirka, qualquer criança pode juntar-se a uma trupe 

de circo e encarnar o espírito circense por um dia. Concebido 

pela companhia Cirkus Xanti, da Noruega, este projeto/perfor-

mance pedagógico recorre ao universo dos palhaços, tigres e 

acrobatas do circo tradicional para promover junto dos parti-

cipantes a criatividade, a imaginação, o convívio, o trabalho de 

equipa e a desinibição perante uma grande audiência.

O projeto divide-se em duas partes: na primeira, cerca de 25 crianças 

participam numa oficina de três horas e meia na qual aprendem e 

desenvolvem a apresentação pública que irão protagonizar na se-

gunda parte desta iniciativa. 

Sirkus Cirka tem sido apresentado em diversos festivais realiza-

dos na Noruega. 

A companhia Cirkus Xanti acredita que para além de uma disci-

plina artística, as técnicas circenses constituem uma ferramenta 

pedagógica de desenvolvimento social.

OFICINA

SIRKUS CIRKA
de CIRKUS XANTI (NO)

Direção artística e dramaturgia Sverre Waage
Música e letras das canções Øivind Roos

Fotografia Ben Hopper
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17, 19, 21 e 22 FEV // RED TENT // VISEU
duração 60 min.
ter e sáb 21h30 | dom 16h00
público-alvo Famílias (c/ crianças m/ 8 anos)
preço 2,50€

qui 10h00
público-alvo Grupo Escolar (1º e 2º ciclos do Ensino Básico)
preço 1€

Músicos e acrobatas, Bibeu e Humphrey são acima de tudo palhaços 

desastrados e meigos, que apesar de quase mudos, possuem um efi-

caz poder de comunicação com o público.  

Bibeu é uma mulher-palhaço bastante sensível que adora ex-

pressar as suas emoções com uma linguagem muito específica: 

murmurar. 

Já Humphrey é suposto ser o elemento discreto do duo. Maleável 

e rígido, prático e cabeça-quente ao mesmo tempo, ele surpre-

ende o público com a sua atitude super comunicativa e os seus 

disparates hilariantes.

Em palco, Bibeu e Humphrey não contam uma história, conta-

giam a audiência com a sua insensatez enquanto fazem aquilo 

que mais gostam: tocar música. 

Clarinetes, uma serra musical, uma concertina, um ukelele, um 

acordeão, um trompete, interpretação vocal e sapateado, tudo 

misturado numa confusão estranha mas ao mesmo tempo de-

liciosa, dão um toque musical original e acústico ao espetáculo, 

que se desenrola num tradicional espaço de circo circular, num 

ambiente intimista e sempre em contacto próximo com o pú-

blico.

ESPETÁCULO

BIBEU ET HUMPHREY
de ATTRACTION CELESTE (FR)

Direção, conceção e texto Sverre Waage
Música Nils Økland
Atriz Karoline Aamås
Produção Cirkus Xanti
Espetáculo financiado por Art Council Norway, 
Performing Arts Hub Norway, Norwegian Ministry
of Forreign Affairs 
Fotografia Andreas Bergmann
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20 FEV e 06 MAR // RED TENT // VISEU
27 FEV, 13 e 20 MAR // BIG TENT // VISEU

sex 21h30 | 120 min. 
público-alvo interessados na temática
preço 1€

Não necessita de inscrição prévia

Com o intuito de promover o Novo Circo enquanto disciplina ar-

tística junto da população em geral, a Companhia Erva Daninha 

irá desenvolver, todas as sextas-feiras do projeto Circus Lab, uma 

espécie de encontro informal, descontraído onde quem passa 

pode participar e experimentar os materiais e técnicas de circo 

ou apenas observar os artistas em ação.

Sem ter a pretensão de constituir uma aula, o objetivo desta ofi-

cina passa por permitir um maior contacto de quem sente curio-

sidade por esta disciplina e será orientada por artistas de circo 

profissionais. 

Todas as semanas, a companhia Erva Daninha irá convidar um 

dos restantes grupos artísticos envolvidos no projeto para se jun-

tar à oficina e dar o seu contributo.

Esta oficina, criada no âmbito do Circus Lab, surge na senda do 

que tem sido o trabalho da companhia Erva Daninha: tornar o 

universo circense mais acessível através da promoção de novas 

formas de fazer e apresentar circo junto de diversos públicos e 

estruturas culturais.

ENCONTRO

LAB CIRCUS OPEN
orientação VASCO GOMES e JORGE LIX  | COMPANHIA ERVA DANINHA (PT)

Fotografia Joana Martins
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23 e 24 FEV  // BIG TENT // VISEU

seg e ter 19h00 às 21h00
público-alvo Professores, animadores socioculturais e interessados na temática
lotação 20 participantes
preço 5€

A formação circense constitui uma ferramenta que ajuda a au-

mentar a coordenação, a concentração e o equilíbrio, estimula 

o sentimento de liderança, a autoconfiança e poder de trabalho 

em equipa. 

Nesta oficina, os participantes aprenderão as técnicas básicas 

dos artistas circenses profissionais ao nível de malabarismo, 

acrobacia e equilibrismo. Técnicas e habilidades que professores, 

animadores socioculturais e outros profissionais podem incluir 

no ensino com o objetivo de cativar a atenção e o entusiasmo dos 

alunos, podendo ser aplicados em projetos com a comunidade 

de forma a fomentar sentimentos de bem-estar e confiança.

Cirkus Xanti é uma associação cultural norueguesa que tem lu-

tado pelo reconhecimento do Novo Circo como arte contem-

porânea que pode abranger diferentes géneros de performance 

circense, desenvolvida por artistas com formação específica. 

Desde 2009, que o Cirkus Xanti é o promotor do projeto The 

Circus Village, uma espécie de aldeia do circo que percorre fes-

tivais na Noruega.

OFICINA

A TÉCNICA CIRCENSE COMO DISCURSO
orientação CIRKUS XANTI (NO)

Fotografia Andreas Bergmann
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24 a 27 FEV // ACERT // TONDELA

120 min.
ter a sex 10h30 | 14h30 
público-alvo 3º ciclo do Ensino Básico
lotação 1 turma por sessão
preço 1€

03 a 06 MAR // AGRUPAMENTO DE ESCOLAS // MANGUALDE

10 a 13 MAR // AGRUPAMENTO DE ESCOLAS // NELAS

17 a 20 MAR // AGRUPAMENTO DE ESCOLAS // SÃO PEDRO DO SUL

120 min.
ter a sex 10h00 | 14h00 
público-alvo 3º ciclo do Ensino Básico
lotação 1 turma por sessão
preço 1€

Reconhecendo o potencial artístico e pedagógico do Novo Circo, 

disciplina pouco explorada em Portugal, a oficina Corpo Inverso, 

promovido no âmbito do projeto Circus Lab, pretende sensibili-

zar o público escolar para as técnicas circenses.

Recorrendo ao malabarismo, à suspensão, entre outras técnicas, 

os alunos são desafiados a explorar os limites e os movimentos 

do corpo e a desenvolverem um sentido de autoconfiança e con-

centração, consciência do risco e o trabalho em equipa.

A oficina será orientada por Juliana Moura, acrobata, Dídac Gi-

labert, malabarista e por colaboradores do Cirkus Xanti, habitu-

adas a intervir em projetos pedagógicos com jovens e comuni-

dade em geral.

OFICINA

CORPO INVERSO
orientação JULIANA MOURA (BR), VILDE BROEN (NO) e DÍDAC GILABERT (ES)

Fotografia José Alfredo
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Direção artística e dramaturgia Sverre Waage 
Interpretação Karoline Aamås, Sade Kamppila,

Oskar Rask e Tuomas Vuorinen
Produção Cirkus Xanti

Espetáculo financiado por Performing Arts Hub 
Norway, Norwegian Ministry of Forreign Affairs 

Fotografia Andreas Bergmann

26 FEV a 01 MAR // BIG TENT // VISEU

60 min.
qui e sex 15h00
público-alvo 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico
preço 1€

sáb 21h30 | dom 16h00
público-alvo Famílias (c/ crianças m/ 4 anos)
preço 2,50€

Será que ainda nos lembramos dos tempos de infância de total 

liberdade? Das escolhas que fazíamos ao nível das brincadeiras? 

E dos riscos físicos a que tantas vezes nos proponhamos? 

Estas são algumas das questões levantadas em Pluto Crazy, uma 

performance criada por uma equipa multifacetada que ao longo 

de uma hora cria um espaço de reflexão onde realidade e sonho 

andam de mãos dadas. 

Criada pelo Cirkus Xanti em colaboração com a jovem empresa 

finlandesa Sirkus Aikamoinen, a performance funde malabaris-

mos, equilibrismos e acrobacias numa dramaturgia irónica, ale-

gre que explora a nossa visão contemporânea, o nosso sentido 

de humanismo, as nossas memórias de infância com recurso a 

um dos géneros mais antigos e mais divertidos de performance.

ESPETÁCULO

PLUTO CRAZY
de CIRKUS XANTI (NO)
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Direção artística Vasco Gomes
Assistência de direção Julieta Guimarães

Interpretação André Borges e Jorge Lix
Música João Quintela

Iluminação Romeu Guimarães
Assessoria pedagógica Pedro Carvalho

Coprodução Teatro Nacional São João e Teatro Viriato
Apoio IPP e Teatro Campo Alegre 

Fotografia Julieta Guimarães

03 a 08 MAR // RED TENT // VISEU

50 min. aprox.
ter a sex 10h30
público-alvo 1º e 2º ciclo do Ensino Básico
preço 1€

sáb 21h30 | dom 16h00 | m/ 6 anos
preço 2,50€

A matemática vai ao circo e o circo descobre que vai bem com a ma-

temática, e este é apenas o início da história de uma bela amizade. 

Nove’s Fora é uma prova dos nove, um teste de validade à convivência 

de dois mundos aparentemente tão distantes. 

Brincar com a matemática, e brincar é uma coisa muito séria, foi o 

caminho escolhido para pôr num palco a imaginação e a poesia que a 

matemática tem dentro dela. 

Em Nove’s Fora, os algarismos cruzam-se com malabarismos e os 

sólidos geométricos prestam-se a exercícios de equilibrismo. Chega-

nos pelas mãos da Erva Daninha, companhia que vem praticando um 

circo contemporâneo, que vai buscar ao teatro, à dança e à vida de 

todos os dias os alicerces para construir lugares de prazer e perícia, de 

magia e risco. Tudo somado e contado, um espetáculo para todos os 

miúdos e para todos os graúdos. Vamos dividir para reinar?

ESPETÁCULO

NOVE’S FORA
de COMPANHIA ERVA DANINHA (PT)
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A Erva Daninha é uma das companhias de artes cénicas do Porto 

que habita a Fábrica da Rua da Alegria (ESMAE, Porto). Desde 2009 

dedica-se ao desenvolvimento do circo contemporâneo procurando 

elevar o virtuosismo a uma forma de comunicação de ideias e emo-

ções. Recebe em 2010 um financiamento do Ministério da Cultura 

para um projeto educativo sobre o Bullying; em 2011 está presente no 

Serralves em Festa e FITEI; em 2012 está presente na mostra de jovens 

criadores de circo Al Filo no Teatro Circo Price em Madrid, no Festi-

val Trapezi em Barcelona e foi responsável pelo espetáculo de ligação 

entre as duas Capitais Europeias da Cultura 2012 - Guimarães e Ma-

ribor (Eslovénia) com Aduela; em 2013 cria e produz Corrente Alterna, 

mostra de criações incógnitas em coprodução com o Teatro Nacional 

São João, entre outros. A companhia procura contribuir para o desen-

volvimento desta pequena área também através da formação e parti-

lha. Para isso disponibiliza oficinas de várias técnicas circenses e abre 

pelo menos uma vez por semana a sala para a comunidade em geral 

usufruir do espaço e aparelhos e para que se gere um ambiente de 

proximidade que faça descobrir o interesse por esta área.

Trabalha desde 1999 na área do circo contemporâneo. Complemen-

tou a sua formação académica com o Bacharelato em Animação Cul-

tural pelo Instituto Superior de Ciências Educativas em 2001. Intér-

prete em Ferloscardo sob a direção artística de Giacomo Scalisi com 

forte digressão (coprodução CCB e Cotão, 2007), Retalhos e Retalhos 

em viagem para Teatro do Frio, entre outros. Integrou a Companhia 

Erva Daninha em 2009 onde cocriou e interpretou Trinspira, Fio Pru-

mo e Desaguisado. Criou e interpretou Pira Te, espetáculo financiado 

pela DGArtes/ Ministério da Cultura (2010). Em 2011 assumiu a di-

reção artística da Companhia. Dirigiu 50 ou Nada! em 2011, Aduela 

(Guimarães 2012 CEC), “G.R.A.S.” e Bainha, performance em 2013. Já 

em 2014, dirigiu Última Aduela (espetáculo e fragmentos) com estreia 

no festival Fazer a Festa (Art’imagem), Bainha com estreia no festival 

Serralves em Festa e Nove’s Fora. É um dos responsáveis pelos treinos 

abertos de circo que acontecem semanalmente na Fábrica da Rua da 

Alegria desde 2011. Ainda na Companhia, leciona e organiza diver-

sas oficinas de malabarismo um pouco por todo o país. É formador 

também no projeto Animação em Ação do Chapitô (EPAOE), Riscos e 

Traços (CM Vila da Feira), colégios CLIP e Rosário, entre outros. Em 

2012, codirigiu Erasmus Simphony para o FITEI (coprodução Manobras 

no Porto). É um dos primeiros profissionais do circo contemporâneo 

em Portugal a assumir uma direção artística especializada nesta área.

Terminou a licenciatura em Estudos Teatrais pela Escola Superior de 

Música Artes e Espetáculo em 2005. É Pós-graduada em Teatro – uma 

ferramenta em contextos educativos, sociais e de intervenção pela 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto e em Gestão das Artes pela Universidade Católica. É cofunda-

dora da Erva Daninha em 2006 onde desenvolveu o trabalho de atriz 

e produtora até 2008. Em 2009 assumiu a produção e assistência de 

direção artística dos projetos contribuindo para a criação com a sua 

formação e experiência como atriz. Trinspira, Fio Prumo, Desaguisado, 

Pira Te (Ministério da Cultura 2010/DGArtes), 50 ou Nada!, Aduela 

(Guimarães 2012), G.R.A.S., Última Aduela, Bainha são alguns exem-

plos disso. Produz o grupo norte do projeto de intervenção artística 

Operação Nariz Vermelho desde 2009 onde trabalhou como atriz en-

tre 2005 e 2010. Foi produtora assistente do FITEI em 2011 e diretora 

de produção em 2012 e 2013. Tem vindo também a desenvolver o 

trabalho de programadora: Ciclo Vão de Escada para o FITEI em 2011, 

programação da Fábrica da Rua da Alegria entre 2011 e 2012, a mos-

tra Corrente Alterna uma coprodução entre a Erva Daninha e o Teatro 

Nacional São João em 2013, a mostra Fábrica à Mostra uma produção 

Fábrica da Rua da Alegria, ESMAE e IPP em 2013.

BIOGRAFIAS

ERVA DANINHA

VASCO GOMES – direção artística

JULIETA GUIMARÃES – assistência de direção 

Terminou em 2008 o curso com especialização em monociclo e equi-

líbrios na Escuela de Circo Carampa em Madrid. Tem vindo a desen-

volver o seu trabalho como intérprete nas áreas de monociclo, tábua 

e rolo, escada e equilíbrios. Trabalhou com diferentes projetos inter-

nacionais como 2Entertain na Noruega, Circolmedo em Espanha, Poet 

Productions nos Estados Unidos, vários países das Caraíbas e Europa, 

ANDRÉ BORGES – interpretação
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Completou em 2008 a sua formação na Escuela de Circo Carampa em 

Madrid, onde se especializou em malabarismo. Entrou em contacto 

com o circo em 2000 formando o coletivo Creative Circus. Participou 

no Festival Europeu 531 Finlândia New Juggling Festival 2004, onde re-

cebeu diversas formações: Gandini Project, Maksim Komaro, Ville 

Wallo, Cie Baladeux e Denis Paulmier. A nível internacional cocriou 

a Cia Sinestesia em Espanha e integrou o coletivo Cirkunstanza na Ale-

manha. Participou em 2009 na digressão do espetáculo de música e 

circo Mundo de Cartão de André Sardet. Trabalhou como criador, in-

térprete e malabarista na Companhia Erva Daninha desde 2009 onde 

participou em Fio Prumo, Desaguisado, 50 ou Nada!, Aduela e G.R.A.S.. 

É também um dos organizadores dos treinos abertos de circo e aulas 

de malabarismo da Companhia que acontecem na Fábrica da Rua da 

Alegria desde 2011. Em 2014 integrou o projeto Última Aduela e frag-

mentos.

Nasce no Porto em 1988. Ingressou no curso de Design de Luz e Som 

na Escola Superior de Música das Artes e Espetáculo (IPP) em 2007. 

Trabalha na área musical desde a mesma altura, explorando as sono-

ridades digitais com profunda ligação às correntes de Dub, Dub Step 

e outras correntes da música eletrónica. Participou em vários festivais 

e eventos musicais como DJ e produtor com o nome artístico Dubout. 

Festival Super Bock Super Rock, Sumol Summer Fest são alguns exemplos. 

Conta na sua discografia com No Happy Endings e Future Skank para 

a editora BadRoom, entre outros. Colabora com a Companhia Erva 

Daninha desde 2011 onde tem sido responsável por várias bandas 

sonoras e músicas originais. Na Companhia criou a música e banda 

sonora de 50 ou Nada! em 2011, Aduela em 2012, G.R.A.S. em 2013 e 

Última Aduela em 2014. Trabalha também como criador de música 

original e técnico de luz e som em vários espetáculos de teatro, dança 

e outros.

Terminou o curso de Design de Luz e Som da Escola Superior de Mú-

sica das Artes e Espetáculo (IPP) em 2011. Trabalha desde 2008 como 

designer de iluminação e técnico de luz e som para várias compa-

nhias de teatro e dança. Teatro Ensaio, António Durães, Elenco Pro-

duções, Filipe La Féria, Vera Santos, Joana Quelhas, Pedro Carvalho, 

Centro de Dança do Porto, Pedro Rosa, Wanda Stuart, Pedro Barroso 

e Maria Mendes são alguns exemplos da sua colaboração como desig-

ner de iluminação. Integra a Erva Daninha em 2009 onde é responsá-

vel pelos desenhos de luz de Trinspira, Fio Prumo, Pira Te, 50 ou Nada!, 

Aduela e G.R.A.S. É igualmente responsável pela direção técnica e pela 

operação de luz e/ou som destes espetáculos e dos restantes projetos 

da Companhia. É atualmente técnico de luz do Rivoli Teatro Muni-

cipal.

É licenciado em Ensino de Matemática e pós-graduado em Jogos e 

Complementos de Matemática. Leciona a disciplina de matemática 

no segundo e terceiro ciclo do ensino público. Desenvolve Projetos 

de Educação pela Arte, nas áreas do movimento e matemática Cria-

tiva. Em paralelo desenvolvou o seu trabalho como bailarino e co-

reógrafo de dança contemporânea. Fundou a Companhia ao Vento 

em 2009 onde assume a direção artística. Trabalhou como intérprete 

para Ana Figueira, Joclécio Azevedo, Alberto Magno, Amélia Bentes, 

Sofia Neuparth, NEC, Companhia Instável, entre outros. Tem acom-

panhado o trabalho da Erva Daninha fazendo parte do núcleo de ar-

tistas que dão apoio à criação.

JORGE LIX – interpretação

JOÃO QUINTELA – música original

ROMEU GUIMARÃES – iluminação 

PEDRO CARVALHO – consultor pedagógico

Camus Entertainment em cruzeiros na América do Sul e Mediterrâneo, 

CirkuStanza na Alemanha, entre outros. Em Portugal participa em Hot 

Season & Hot Winter no casino da Figueira da Foz, Circo em Círculos 

da companhia Radar 3600, na digressão de Mundo de Cartão de An-

dré Sardet, encontros de circo e outros trabalhos pontuais. Integra 

em 2014 os espetáculos da Companhia Erva Daninha, Última Aduela, 

fragmentos com um solo de monociclo sob a direção de Vasco Go-

mes e Última Aduela espetáculo que estreia a 25 de Abril no festival 

Fazer a Festa (Art’imagem, Porto).
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03 a 06 MAR // RED TENT // VISEU

ter a sex 14h00 às 15h00 | 15h30 às 16h30 
público-alvo 1º e 2º ciclos do Ensino Básico
lotação 1 turma por sessão
preço 1€

Consciente que as técnicas circenses são uma mais valia ao nível 

dos contextos educativos, uma vez que estão intimamente liga-

das a um lado científico, a companhia Erva Daninha propõe nes-

ta oficina uma iniciação ao malabarismo em estreita ligação com 

o universo da matemática.

Os participantes, depois de assistirem ao espetáculo Nove’s Fora, 

terão a oportunidade de experimentar técnicas de malabarismo 

e fazer equilibrismos entre contas e exercícios mentais.

Um, dois e três e vamos equilibrar outra vez!

A companhia Erva Daninha é uma das poucas estruturas dedica-

das em exlusivo à investigação, criação e formação de circo con-

temporâneo em Portugal, sempre em diálogo com as diferentes 

expressões das artes performativas. 

OFICINA

MALABARISMOS E ALGARISMOS
orientação ANDRÉ BORGES, JORGE LIX e VASCO GOMES | COMPANHIA ERVA DANINHA (pt)

Fotografia Joana Martins
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Encenação
e direção Clara Andermatt
Assistência à direção António Oliveira
Produção Radar 360º 
e ACCCA – Companhia Clara Andermatt
Coprodutores Teatro Viriato
e Rivoli Teatro Municipal e Centro Cultural Vila Flor 
Fotografia DR

12 a 15 MAR // BIG TENT // VISEU

duração a definir
qui e sex 10h30
público-alvo Grupos Escolares (m/8 anos)
preço 1€

sáb 21h30 | dom 16h00 | m/ 6 anos
preço 2,50€ 

Em Novo-Velho Circo, as companhias Radar 360º e Clara An-

dermatt unem-se para subverter as estruturas da racionalidade 

e libertar o espectador das cadeias do “princípio da realidade”.

O espetáculo, multidisciplinar, no qual dança contemporânea se 

funde com as técnicas circenses, teve como base de inspiração a 

obra de Aldous Huxley, As portas da percepção e o inverso surrealis-

ta de Angela Carter. 

Ao longo de milénios de evolução, os nossos cérebros aprende-

ram a marginalizar as perceções e os estímulos aparentemente 

desnecessários à sobrevivência, uma aprendizagem feita sob o 

estigma da Razão, responsável pelo sacrifício da faculdade de 

nos maravilharmos.

O Circo, em sentido oposto, abre as portas à fantasia e à ilusão e 

exige de nós essa sensibilidade humana que permite a suspensão 

do que é lógico e credível, para libertar a imaginação e o encan-

tamento. 

ESPETÁCULO

NOVO-VELHO CIRCO
de COMPANHIA RADAR 360º  e COMPANHIA CLARA ANDERMATT (PT)

Estreia
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A RADAR 360º Associação Cultural iniciou o seu percurso oficial em 

2005. Nos anos precedentes havia já um coletivo que apesar de não 

estar formalizado, começou desde 2003, a trabalhar e a pesquisar so-

bre as áreas de intervenção, que estão presentes atualmente no traba-

lho da companhia. 

Tendo nascido a partir do encontro de um núcleo de profissionais 

oriundos de diferentes áreas artísticas, teatro, dança, novo circo, mú-

sica e cenografia, o intercâmbio deu origem a um produto artístico 

também transdisciplinar.

No decorrer dos últimos anos, têm vindo a dedicar todo o seu tempo, 

profissionalismo e criatividade em função das artes de rua.

A ocupação do espaço público, a aproximação das manifestações ar-

tísticas às pessoas e a utilização de espaços não convencionais para a 

apresentação de espetáculos são o seu habitat natural.

No domínio curricular, têm aprofundado os conhecimentos nas di-

ferentes áreas artísticas já mencionadas, sob uma perspetiva de for-

mação contínua, ao nível nacional e internacional.

Frequentaram um estágio de formação avançada e itinerante em Ar-

tes de Rua na FAIAR, uma instituição francesa sediada em Marselha e 

a primeira entidade mundial a exercer um curso superior no domí-

nio das Artes de Rua.

O estudo intenso da rua como um palco levou-os a mergulhar neste 

universo tão específico, “o espaço arquitetónico e social onde coa-

bitam comportamentos individuais e coletivos... ou, o espaço de 

expressão do poder da comunicação, que tanto pode ser uma festa 

pública como uma guerra pública... ou ainda, a dimensão sensorial, 

climatérica onde não existe a quarta parede e onde o teto é o céu...”. 

A Companhia Clara Andermatt, é uma companhia de autor criada 

em 1991, e formalizada como Associação Cultural em 1997, con-

centra-se essencialmente no desenvolvimento e sustentação das 

atividades artísticas e pedagógicas da coreógrafa Clara Ander-

matt, e presta apoio logístico e administrativo a alguns criadores 

com os quais partilha afinidades artísticas. Com uma presença 

destacada no universo da dança contemporânea, a Companhia 

Clara Andermatt desenvolve a sua atividade ao nível da criação, 

produção, formação, cooperação e difusão de projetos artísticos. 

Em 2011, a ACCCA completou 20 anos de atividade contínua 

demonstrando estabilidade e solidez na qualidade do trabalho 

desenvolvido e a capacidade de se relacionar com diferentes 

realidades profissionais, sociais e culturais. É financiada pelo 

Ministério da Cultura desde o seu início, beneficiando de apoio 

plurianual desde 2001.

A ACCCA produziu cerca de 50 peças da coreógrafa Clara An-

dermatt, entre produções diretas e produções assumidas por 

outras instituições, que circularam em mais de 15 países. Esta-

belece parcerias de coprodução com diversas entidades e conta 

com o apoio regular de instituições de referencia em Portugal e 

no estrangeiro (ex: Serviço Acarte ACARTE; Serviço de Coope-

ração para o Desenvolvimento/FCG; Instituto Camões; Ministé-

rio da Cultura de Cabo Verde; MAPP – Multi Arts Projects and 

Productions(EUA),O Espaço do Tempo, entre outras.) o que reve-

la a confiança que depositam na qualidade do seu trabalho. 

Promove regularmente ações de formação convidando formado-

res de várias áreas e responde a solicitações de entidades exterio-

res para orientar atividades pedagógicas. 

Dada a natureza do seu trabalho, a Companhia atrai públicos di-

versificados ultrapassando largamente o segmento mais habitual 

dos espetáculos de dança contemporânea.

A ACCCA estabeleceu durante sete anos um intercâmbio de co-

operação cultural com Cabo Verde com a criação de cinco obras 

com intérpretes cabo-verdianos, várias ações de formação e co-

laborações com artistas locais de diferentes áreas, que marcaram 

de uma forma irreversível o percurso de Clara Andermatt e da 

Companhia. Esta relação mantém-se até hoje.

O percurso de Clara Andermatt tem sido caraterizado pela via-

gem, e é nesse viajar continuado, repleto de encontros, trocas e 

partilha de saberes: o contato com o outro, com as diferentes cul-

turas, corpos, identidades, idiossincrasias, tempos e espaços, que 

está a origem do seu trabalho. 

BIOGRAFIAS

RADAR 360º - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ACCCA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMPANHIA CLARA ANDERMATT 
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A pluridisciplinaridade é consequentemente uma característica 

marcante, radicada na convicção de que o cruzamento de dife-

rentes linguagens, metodologias e técnicas enriquece o universo 

da criação contemporânea em geral e da linguagem coreográfica 

em particular.

No planeamento da sua atividade procura concretizar projetos 

em coerência com o seu passado e afirmação estética, em simul-

tâneo com a constante reflexão, experimentalismo e abertura a 

novos conceitos e desafios.
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12 e 13 MAR // BIG TENT // VISEU

qui e sex 14h00 às 17h00
público-alvo Ensino Secundário
lotação 1 turma
preço 1€

Orientada por António Oliveira da companhia Radar 360º, esta 

oficina surge no seguimento do espetáculo Novo-Velho Circo e 

pretende fazer uma abordagem inicial às artes do circo através 

da exploração das técnicas de malabarismo e manipulação de 

objetos.

À exploração criativa destas técnicas circenses, junta-se o tra-

balho físico do intérprete e, consequentemente, será alargado 

o horizonte para a exploração do conceito do espaço como uma 

linguagem arquitetónica e cénica tridimensional. 

Durante a oficina serão abordados os seguintes temas: consci-

ência do objeto (dimensão, forma, peso e textura), relação do 

corpo com o objeto (diferentes formas de equilíbrio, transportes 

e encaixes) e relação do objeto com o espaço (níveis, direções, 

planos e diferentes qualidades de movimento).

António Oliveira é codirector da companhia Radar 360º, é um ar-

tista multidisciplinar que trabalha nos domínios do teatro físico, 

das artes do circo e da música eletroacústica.

OFICINA

ESPAÇO-CORPO-OBJETO
orientação ANTÓNIO OLIVEIRA | COMPANHIA RADAR 360º (PT)

Fotografia Teresa Couto
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A RADAR 360º Associação Cultural iniciou o seu percurso oficial em 

2005. Nos anos precedentes havia já um coletivo que apesar de não 

estar formalizado, começou desde 2003, a trabalhar e a pesquisar so-

bre as áreas de intervenção, que estão presentes atualmente no traba-

lho da companhia. 

Tendo nascido a partir do encontro de um núcleo de profissionais 

oriundos de diferentes áreas artísticas, teatro, dança, novo circo, mú-

sica e cenografia, o intercâmbio deu origem a um produto artístico 

também transdisciplinar.

No decorrer dos últimos anos, têm vindo a dedicar todo o seu tempo, 

profissionalismo e criatividade em função das artes de rua.

A ocupação do espaço público, a aproximação das manifestações ar-

tísticas às pessoas e a utilização de espaços não convencionais para a 

apresentação de espetáculos são o seu habitat natural.

No domínio curricular, têm aprofundado os conhecimentos nas di-

ferentes áreas artísticas já mencionadas, sob uma perspetiva de for-

mação contínua, ao nível nacional e internacional.

Frequentaram um estágio de formação avançada e itinerante em Ar-

tes de Rua na FAIAR, uma instituição francesa sediada em Marselha e 

a primeira entidade mundial a exercer um curso superior no domí-

nio das Artes de Rua.

O estudo intenso da rua como um palco levou-os a mergulhar neste 

universo tão específico, “o espaço arquitetónico e social onde co-

abitam comportamentos individuais e coletivos... ou, o espaço de 

expressão do poder da comunicação, que tanto pode ser uma festa 

pública como uma guerra pública... ou ainda, a dimensão sensorial, 

climatérica onde não existe a quarta parede e onde o teto é o céu...”. 

António Oliveira nasceu no Porto em 1979. Inventor nato e curioso 

compulsivo, cresce influenciado pelas leituras de BD, pelo Rock dos 

anos 90, e pela vontade de voar! É codiretor da companhia RADAR 

360º, é um artista multidisciplinar. Trabalha nos domínios do teatro 

físico, artes do circo, e música eletroacústica. Na companhia RADAR 

360º divide o seu trabalho pelas áreas da encenação, interpretação e 

pedagogia.

Na área da pedagogia colabora desde 2006 como professor de Expres-

são Dramática com alunos da pré-primária e do primeiro-ciclo no 

Colégio Anjos do Saber. É professor de técnicas circenses e acrobacia 

cénica na Academia Contemporânea do Espetáculo desde 2010. No 

âmbito da formação em contexto de trabalho, colabora regularmente 

com o Conservatório de Música da Jobra e com a escola Alsud. Desde 

meados de 2005 que orienta oficinas e workshops com os serviços 

educativos de instituições como Teatro Municipal Campo Alegre, 

Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, Centro Cultural de Belém, 

Fundação Lapa do Lobo entre outros.

BIOGRAFIAS

RADAR 360º - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ANTÓNIO OLIVEIRA
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Conceção, encenação e interpretação
João Paulo Santos e Elsa Caillat
Consultor artístico Rui Horta
Criação sonora Tiago Cerqueira e Bruno Azevedo
Desenho de luz Enzo Giordana
Apoio coreográfico Chloé Caillat
Produção Claire Perret 
Fotografias Paulo Pacheco

21 e 22 MAR // BIG TENT // VISEU

sáb 21h30 | dom 16h00
público-alvo m/ 6 anos | preço 2,50€

Artista circense no mastro chinês, radicado há vários anos em 

França, João Paulo Santos apresenta no Circus Lab o espetáculo 

Abril, no qual surge pela primeira vez em palco ao lado da sua 

companheira Elsa Caillat, acrobata na corda vertical.

A inspiração para este espetáculo surge da relação do artista com 

O Espaço do Tempo, centro de residências artísticas em Monte-

mor--o-Novo e na descoberta, nas proximidades deste local, da 

aldeia abandonada Safira.

A paisagem deste espaço, perdido no esquecimento, acabou por 

constituir o ponto de partida para delinear os contornos de Abril, 

que se fundem também com os quadros de Edward Hopper, pin-

tor americano cuja obra vive em torno da paisagem e da solidão.

Tendo o circo como ferramenta e linguagem artística, a dupla 

procurou criar um espetáculo sensível, intimo, poderoso, que 

transcreve a importância de procurar um encontro, um ponto 

comum entre mastro e corda no qual a alma dança mais que o 

corpo.

ESPETÁCULO

ABRIL
de JOÃO PAULO SANTOS | O ÚLTIMO MOMENTO (pt)
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TENDA DE SABORES
EXPERIÊNCIAS GASTRONÓMICAS

20, 27 FEV, 06, 13 e 20 MAR

sex 20h30 | Todos os públicos

preço a definir

mais informações em breve

A programação do Circus Lab inclui ainda uma Tenda de Sabores 

pensada para entreter o paladar e desvendar a relação Portugal/

Noruega através de experiências gastronómicas. Todas as sextas-

feiras, a partir das 20h30, será possível degustar o melhor do sal-

mão e bacalhau da Noruega, numa fusão perfeita com o Vinho do 

Dão. A ementa terá assinatura do Chef Hélio Loureiro. 

Consultor do Restaurante Terrella, Chef executivo da Seleção Por-

tuguesa de Futebol e Chef Continente, Hélio Loureiro já passou 

pelas cozinhas dos mais conceituados restaurantes de hotéis de 

cinco estrelas em Portugal, promoveu diversos festivais gastro-

nómicos na América Latina, é autor de diversos livros e júri em 

inúmeros concursos. Nos últimos anos, tem sido um dos Chefs a 

promover em Portugal o salmão e o bacalhau da Noruega.

O serviço de cozinha e mesa será assegurado pelos formandos dos 

cursos Técnico de Cozinha e Pastelaria e Técnico de Restauração 

e Bar (nível secundário) numa colaboração com o IEFP de Viseu.

A Tenda de Sabores é uma iniciativa que surge do patrocínio da 

NORGE - Bacalhau da Noruega.

Fotografia Andreas Bergmann
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parceiroparceiro
mecenas 
do projeto

estrutura 
financiada por

Uma iniciativa 

Pelo quarto ano consecutivo, o Teatro Viriato promove o K Cena – Projeto 

Lusófono de Teatro Jovem, com vista a reunir vários jovens de diferentes na-

cionalidades, realidades culturais e contextos ligados pela Língua Portuguesa. 

O objetivo passa por fomentar a valorização e o reconhecimento da Língua 

Portuguesa e do teatro como veículos para o desenvolvimento da identidade 

lusófona e de enriquecimento pessoal e interpessoal. 

Para isso, o Teatro Viriato conta com o Teatro Vila Velha (Salvador-Bahia, Bra-

sil) e o Instituto Camões/Centro Cultural Português - Pólo do Mindelo (Cabo 

Verde) enquanto parceiros dinamizadores desta iniciativa de teatro jovem. 

Em 2015, as três peças que serão apresentadas terão um tema comum e 

continuarão a contar com a assinatura dos encenadores Graeme Pulleyn 

(Portugal), Marcio Meirlles (Brasil) e João Branco (Cabo Verde). Apesar do 

tema comum, a abordagem de todos os grupos à mesma história será di-

tada pelas suas vivências específicas e do seu país, a que não são alheios. 

Escolhas que refletem o caráter singular do projeto, mas também a riqueza 

da lusofonia.

Ao longo do processo criativo, os jovens participantes serão desafiados a 

participar em oficinas orientadas pelos encenadores residentes de cada 

estrutura parceira e vocacionadas para a abordagem ao trabalho de ator, 

com vista à preparação dos grupos locais para a montagem do espetáculo, 

que será dirigida pelo encenador “convidado”.

CABO VERDE

Estreia: 19 e 20 MAR’15

encenador convidado GRAEME PULLEYN 

encenador residente JOÃO BRANCO 

PORTUGAL

Estreia: 26 e 27 MAR’15 || qui e sex 21h30

encenador convidado MARCIO MEIRELLES

encenador residente GRAEME PULLEYN 

BRASIL

Estreia: 21 a 23 AGO’15

encenador convidado JOÃO BRANCO

encenador residente MARCIO MEIRELLES

©
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Nostos, palavra grega que designa “retorno a casa” e 

que está na origem do vocabulário “nostalgia” serve de 

título de trabalho à mais recente proposta coreográfica 

de André Mesquita. 

O coreógrafo explora o retorno à ideia do corpo/casa – 

ao corpo/estrutura enquanto sustentáculo ideológico e 

performativo de uma dança no interior, num movimen-

to com relação direta com a música. 

Em Nostos, gera-se o encontro entre o som e o movi-

mento num único momento, que promove o retorno ao 

princípio, a tudo aquilo que é essencial, ao toque, ao 

afeto, à música e à dança. Neste novo trabalho, André 

Mesquita irá contar com a parceria musical ao vivo do 

pianista australiano Simon James Philips.

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO 

DANÇA

02 ABR

NOSTOS
uma eventual penumbra de ambiguidade
de ANDRÉ MESQUITA (pt) | música de SIMON JAMES PHILIPS (au)

qui 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 T

om
ás
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Direção artística de projecto, coreografia, 
figurinos e espaço cénico André Mesquita

Música Simon James Phillips 
Desenho de luz Nuno Salsinha

e André Mesquita
Vídeo Tomás Pereira e André Mesquita

Interpretação Teresa Alves da Silva,
César Faria Fernandes, Woody Santana,

Filipa Peraltinha e Sylvia Rijmer
Coprodução Teatro Viriato, Maria Matos Teatro 

Municipal e Centro Cultural Vila Flor 
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Português, nasceu em 1979. Fez a sua formação artís-

tica na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal 

e na Companhia Nacional de Bailado (Lisboa). Iniciou a 

sua carreira como bailarino na CeDeCe (Setúbal) e na 

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo de 

Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade indepen-

dente desde 2006, ano em que cessou funções como 

bailarino solista e professor residente na Tanz Compa-

nie do StadtTheater Hildesheim (Alemanha).

Fundador da TOK’ART – Plataforma de Criação, partilha 

a respetiva direção artística com Teresa Alves da Silva 

e nela desempenha também as funções de coreógrafo 

associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da 

Flandres (Antuérpia), o Balé da Cidade de São Paulo, o 

Danish Dance Theater (Copenhaga), a Companhia Por-

tuguesa de Bailado Contemporâneo e o Tanz Luzern 

Theater (Suíça), entre outros. Em 2009 foi galardoado 

com o prémio Uncontainable II do Ballet Real da Flan-

dres (direção artística de Kathryn Bennetts) e também 

como coreógrafo no 13th International Solo-Tanz-Thea-

ter Festival de Estugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 

2007 a 2011. Em Portugal tem criado através da TOK’ART 

e em parceria com a EGEAC, o Teatro Maria Matos, o 

Teatro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

Artista residente no Teatro Viriato (2013/2015).

Em 2013 criou Romeu e Julieta para o Ballet da Cidade 

de Niterói (Rio de Janeiro) e Salto, peça galardoada pela 

Sociedade Portuguesa de Autores com o prémio de Me-

lhor Coreografia do ano 2014.

Coreógrafo na Ópera Salomé com encenação de Livia 

Sabag. Trabalhou com a soprano Nadja Michael. 

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade.

BIOGRAFIA

ANDRÉ MESQUITA
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CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor 
Administrativo • Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia Assessora 
Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria 
João Rochete Responsável de Produção • Carlos Fernandes Assistente de 
Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco 
• Ana Filipa Rodrigues Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale 
Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de 
Frente de Casa • Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • 
Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação 
Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design 
Gráfico • Acolhimento do Público André Bernardino, André Rodrigues, Ângela 
Matos, Bruna Pereira, Bruno Marques, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, 
Franciane Maas França, Francisco Pereira, Joana Tarana, João Almeida, Joel 
Fernandes, Luís Sousa, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Roberto Terra, Rui 
Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira e Vânia Silva.
• Colaboração Técnica 

Estrutura financiada por
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INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO
(exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do 
Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; 
Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e 
SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias 
Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais 
e Grupos de >10 px, m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

*Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas 
permitem-lhe beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao 
selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência.
Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

ASSINATURAS

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

NOVO! REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato
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*aplicáveis todos os descontos  |  O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Outros Preços

Preço Jovem 5,001

≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço Desempregado 2,501

(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares

PLANTA DE SALA
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O Teatro Viriato agradece aos Mecenas e Amigos pelos generosos contributos que tornaram possível an-

gariar, desde janeiro de 1999, cerca de  575.000,003 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 

atividades do Teatro Viriato.

Amigos · 2015

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

Allegro BMC CAR • Tipografia Beira Alta; 

Moderato Família Caldeira Pessanha; 

Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco;

Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Mafalda Seabra Abrantes • 

Ana Maria Ferreira Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira 

• Benigno Rodrigues • Carlos Manuel dos Santos Reis • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de 

Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas 

Poças • Geraldine de Lemos • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José 

Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís Veiga Fernandes • José Luís 

Abrantes • José Gomes Moreira da Costa • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom 

e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin 

Obrist e Maria João Obrist • Miguel Costa e Mónica Sobral • Nanja Kroon • Neuza de Oliveira Martins 

• Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva 

• Sónia Isidro • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada, Lda;

Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa 

• Maria Inês Teixeira Soares Ferreira • Maria Leonor Teixeira Ferreira David Martins • Matilde 

Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2015
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ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros
na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação
do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 

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

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica)
e na PsicoSoma;

·  Descontos no Forlife.

A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de 

descontos no Teatro Viriato e em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

Geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

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


