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PROGRAMAÇÃO

JANEIRO

22 a 26 CIRCUS LAB
ver programa completo, pág. 20

sex a ter

ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE30 sáb 21h30

16 JAN a 05 ABR THE GREEN MAN

IRMÃOS MAKOSSA16 sáb 23h30

VOZ PÚBLICA09 sáb 14h30 às 18h30

16 À GRANDE E À FRANCESA
ver programa completo, pág. 17

sáb 16h00 e 21h30

03 a 05 FILMES PEDIDOSqua a sex 10h30 e 15h00

FEVEREIRO

TERRENO SELVAGEM

CAIR DE CARA NO CHÃO

RETORNOS, EXÍLIOS E ALGUNS QUE FICARAM

ON MOVEMENT
ver programa completo, pág. 40

13

27

17 a 20

24 FEV
a 18 MAI

sáb

sáb

qua a qui
sex e sáb

11h00 às 13h00

15h00 às 17h30

15h00
21h30

13

26 e 27

29 FEV,
01 a 04 MAR

20

NA CIDADE DE SYLVIA

NEVOEIRO ADENTRO

ABÍLIO, GUARDADOR DE ABELHAS

MODOS DE UTILIZAÇÃO DO MEU CORPO

sáb

sex e sáb

seg a sex

sáb

JOE MCPHEE E CHRIS CORSANO10 qua 22h00

12 TERRENO SELVAGEMsex 21h30

16h00

21h30

10h30 e 15h00

11h00 às 12h30

ABRIL

10 ANOS DE TEATRO JOVEM02 sáb 16h00

01, 02
04 e 05

K CENA projeto lusófono de teatro jovem

o9 RULE OF THIRDSsáb

sex e sáb
seg e ter

21h30

21h30
15h00

MARÇO

ARTES DO CIRCO – MALABARISMO, 
EQUILÍBRIOS E ACROBACIA

21 a 24 seg a qui 10h00 às 12h30
14h30 às 17h00

23 IMPERMANENCEqua

PEDRO, PEDRA E GRÃO (título provisório)
ver programa completo, pág. 49

09 a 18

05 THE GLOAMING

12 SUSPENSÃOsáb

sáb

21h30

21h30

22h00

NOTA

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

SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO



dim · 03

EDITORIAL

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

ARTISTA RESIDENTE

TEATRO VIRIATO EM REDE

DO DEMO 

VOZ PÚBLICA

THE GREEN MAN

À GRANDE E À FRANCESA

IRMÃOS MAKOSSA

CIRCUS LAB

ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE

FILMES PEDIDOS

JOE MCPHEE E CHRIS CORSANO

TERRENO SELVAGEM

TERRENO SELVAGEM

NA CIDADE DE SYLVIA

RETORNOS, EXÍLIOS E ALGUNS QUE FICARAM

MODOS DE UTILIZAÇÃO DO MEU CORPO

ON MOVEMENT

NEVOEIRO ADENTRO

CAIR DE CARA NO CHÃO

ABÍLIO, GUARDADOR DE ABELHAS

THE GLOAMING

PEDRO, PEDRA E GRÃO

SUSPENSÃO

ARTES DO CIRCO – MALABARISMO, EQUILÍBRIOS E ACROBACIA

IMPERMANENCE

K CENA projeto lusófono de teatro jovem

10 ANOS DE TEATRO JOVEM

RULE OF THIRDS

05

06

09

10

11

12

13

14

16

17

19

20

22

26

29

30

32

33

34

38

40

41

46

47

48

49

51

54

55

59

60

61

ÍNDICE



04 · dim



dim · 05

Quando observamos a imagem na fachada do Teatro 

Viriato somos interpelados por uma espécie de beleza 

em construção. Há uma disparidade, um excesso de ele-

mentos que nada têm a ver entre si. No entanto, esta es-

tranheza é bela e cria um sentido para além do sentido. 

Há uma memória intemporal. Há um presente a lançar-

-se para a frente. Há um calor que convida a entrar no 

Teatro e a descobrir uma programação à imagem, mas 

também muito para além do cartaz.

Sou avesso a falar da programação no editorial. A maior 

parte das vezes é o meu instrumento para discorrer em 

tons de provocação sobre o presente e lançar arremes-

sos de esperança para o futuro.

A primeira temporada de 2016 é perfeita, não posso falar 

em antecipação sobre quase nada, porque quase toda 

a programação é feita de novas criações, de descober-

tas, de inéditos. É um convite à confiança à viagem. As 

grandes obras fazem-se de coisas simples. É essa sim-

plicidade exigente que caracteriza alimenta e electriza o 

início do ano. Bom Ano.

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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A nova temporada de janeiro a março é, segundo Paulo 

Ribeiro, um verdadeiro convite à viagem e à descoberta 

de inéditos. E, de facto, na reentre são quatro as es-

treias absolutas que povoam o programação e prome-

tem conduzir o público aos mitos, lendas e incertezas 

da história de Portugal (Nevoeiro Adentro, de John Mo-

wat), à complexidade da sustentabilidade ambiental e 

social (Abílio, Guardador de Abelhas, de Graeme Pulleyn 

e Ricardo Augusto), aos tons do pincel de Vasco Fernan-

des (Pedro, Pedra e Grão, de Miguel Fragata) e aos sons 

e movimentos da artista residente no Teatro Viriato em 

2015 (Suspensão, de Clara Andermatt). Mas as estreias 

são apenas alguns dos pontos de chegada deste vasto 

itinerário cultural, que se inicia a 16 de janeiro com À 

grande e à francesa, uma programação com oito espe-

táculos dedicados ao Teatro de Objetos. Em 2016, o Novo 

Circo regressa também ao Teatro Viriato, na segunda 

fase do Circus Lab, vocacionada para o ensino e para a 

criação artística de raiz.

Propondo uma grande festa cultural, a nova progra-

mação inicia em modo À grande e à francesa, com 

uma programação que irá ocupar a tarde e a noite do 

dia 16 de janeiro, com um circuito de espetáculos de-

dicados ao Teatro das Pequenas Formas. Mais do que 

um circuito, esta é uma viagem pelos espaços do Tea-

tro Viriato, mesmo os mais inusitados, e pelo universo 

de oito espetáculos de Teatro de Objetos. Cabe ao DJ 

set Irmãos Makossa encerrar esta festa, também com 

uma viagem desta vez pelas sonoridades alegres e pe-

los ritmos quentes africanos. Depois de uma primeira 

fase em 2015, o projeto Circus Lab conhece uma nova e 

final etapa. De 22 a 26 de janeiro, este projeto instala-

-se em Viseu, mas também em Tondela, São Pedro do 

Sul, Guimarães e Montemor-o-Novo com um momento 

de reflexão sobre as artes e a sua implicação no ensino, 

mas também de criação artística de raiz. Vários par-

ceiros culturais irão trabalhar com escolas do distrito 

de Viseu em três processos artísticos distintos. O mês 

de janeiro termina com a reposição da peça Albertine, 

O continente celeste (30 de janeiro), uma vez que este 

espetáculo tinha sido adiado a 07 de novembro devido 

a motivos alheios ao Teatro Viriato. A peça conta com 

interpretação de Gonçalo Waddington e de Carla Maciel.

Fevereiro inicia com um cine-concerto insólito porque 

são os espectadores, neste caso o público escolar, a 

escolher os filmes a exibir. Produzido pela Companhia 

Caótica, Filmes Pedidos (03 a 05 de fevereiro) propor-

ciona um improvisado encontro entre som e imagem.  

Uma apresentação em parceria com o Cine Clube de 

Viseu. Joe McPhee e Chris Corsano, duas figuras titâni-

cas do Jazz e da música improvisada ocupam o pequeno 

palco do foyer no dia 10 de fevereiro com um café-con-

certo que deambula pelas sonoridades do punk, do rock 

e do free jazz. Com o intuito de celebrar a relação pai/

mãe e filho(a), Miguel Castro Caldas, Pedro Gil e Raquel 

Castro criaram Terreno Selvagem (12 de fevereiro), uma 

peça de teatro centrada e inspirada no crescimento da 

filha de Pedro Gil e Raquel Castro. Mantendo a parce-

ria com o Cine Clube de Viseu, o Teatro Viriato acolhe 

mais uma sessão especial que se insere no âmbito das 

celebrações do 60.º aniversário do Cine Clube. Desta 

vez, coube a Pedro Mexia escolher o filme, uma esco-

lha que recaiu em Na Cidade de Sylvia (13 de fevereiro), 

do realizador espanhol José Luís Guérin. O Teatro do 

Vestido volta novamente a desafiar o público viseense 

a olhar a história do país, nomeadamente a temática 

da descolonização. Apresentado pela primeira vez em 

2014, Retornos, Exílios e Alguns que ficaram é reposto 

de 17 a 20 de fevereiro no Solar do Dão, desta vez com 

sessões destinadas ao ensino secundário e ao público 

geral. No final de fevereiro, duas estreias para públicos 

diferentes. Nos dias 26 e 27 de fevereiro, a companhia 

Plot Teatro e o encenador John Mowat estreiam Nevoei-

ro Adentro, uma peça, inspirada em factos da história 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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portuguesa, mas também em diversas lendas e mitos, 

que mostra um olhar caótico, hilariante e excêntrico so-

bre Portugal e os portugueses. Uma estreia repleta de 

incertezas históricas, destinada a um público maior de 

16 anos. A servir de transição entre fevereiro e março, 

Graeme Pulleyn dá a conhecer pela primeira vez Abí-

lio, Guardador de Abelhas (29 de fevereiro, 01 a 04 de 

março), que retrata a história de um idoso, que ao viver 

em solidão, decide criar abelhas no cimo do seu prédio, 

contra tudo e contra todos. Mais do que uma peça de 

teatro, esta é uma parábola sobre as prioridades atuais 

das sociedades modernas e de como o ser humano 

pode ser guerreiro na luta pela sua própria felicidade. 

Esta estreia destina-se apenas ao público escolar. No 

dia 05 de março, numa estreia em Portugal, o coletivo 

The Gloaming atua no Teatro Viriato. Este é já um dos 

concertos mais aguardados de 2016. O grupo de músi-

cos irlandeses lançou o 1º álbum em 2014 e já atuaram 

nas mais emblemáticas salas de espetáculos a nível 

mundial. Podemos mesmo afirmar que estamos pe-

rante uma superbanda, basta relembrar que o primeiro 

concerto do coletivo em Dublin esgotou antes mesmo 

do grupo começar a ensaiar. Mas as boas surpresas não 

se ficam pela área da música. No Teatro, mais uma es-

treia, desta vez pela mão de Miguel Fragata, que atra-

vés de um discurso dramatúrgico, provocará o público 

a olhar para o quadro São Pedro, de Vasco Fernandes, 

através de outra perspetiva, numa tentativa de aproxi-

mação. Pedro, Pedra e Grão (09 a 18 de março), integra 

as atividades do centenário da fundação do Museu Na-

cional Grão Vasco. Depois de uma primeira apresenta-

ção de parte do projeto, no âmbito da mostra de dan-

ça New Age, New Time, promovida pelo Teatro Viriato, 

a coreógrafa Clara Andermatt estreia Suspensão (12 

de março), uma peça coreográfica, que conta também 

com interpretação e criação dos compositores Jonas 

Runa e António Sá-Dantas e que pode ser vista como 

um momento de composição, improvisação e colabora-

ção. Considerado um dos álbuns musicais de eleição de 

2015, Impermanence, de Susana Santos Silva será mo-

tivo de um café-concerto no dia 23 de março. A música 

que será apresentada neste café-concerto oscilará en-

tre as raízes jazzísticas de Susana Santos e a improvi-

sação livre experimental. Pelo quinto ano consecutivo, 

o Teatro Viriato promove o K Cena - Projeto Lusófono de 

Teatro Jovem (01, 02, 04 e 05 de março). A quinta edição 

coincide com a celebração dos 10 anos de promoção de 

projetos de Teatro Jovem no Teatro Viriato. Para assina-

lar esta data, o Teatro Viriato produziu um documentá-

rio (02 de abril) com testemunhos de alguns dos jovens 

que já passaram pelo Teatro Viriato, nos quais revelam o 

que fica dos projetos de Teatro Jovem nas suas vidas 10 

anos depois. Levantando o véu da segunda temporada 

de 2016, o Teatro Viriato divulga a apresentação da peça 

Rule of Thirds (09 de abril), dos coreógrafos António Ca-

brita e São Castro. Um projeto que tem como inspiração 

e referência central a obra fotográfica de Henri Cartier-

-Bresson. 

De 16 de janeiro a 05 de abril, Luís Belo expõe no foyer 

do Teatro Viriato um conjunto de imagens que retratam 

a performance The Green Man, desenvolvida pelo baila-

rino Peter Michael Dietz, durante o Viseu A 24 MAI a 01 

JUN, em 2014.

No âmbito do Sentido Criativo, o Teatro Viriato propõe 

ainda aos professores e a todos os que usam a voz como 

ferramenta de trabalho a oficina Voz Pública (09 de ja-

neiro), na qual serão ensinadas técnicas vocais que per-

mitem reforçar uma comunicação eficaz e clara. Tendo 

como mote a apresentação da peça de teatro Terreno 

Selvagem, Raquel Castro, Pedro Gil e Miguel Castro 

Caldas desenvolvem uma oficina com o mesmo nome 

(13 de fevereiro), onde irão desenvolver alguns temas 

como o crescimento, a maternidade, a educação, a in-

fância, assim como partilharão os seus métodos de tra-
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balho e pesquisa. Destinada a pais e crianças, a oficina 

Modos de Utilização do Meu Corpo (20 de fevereiro), com 

orientação da bailarina Francisca Mata, propõe estimu-

lar o movimento dos corpos dos participantes, tendo 

como base a linguagem coreográfica de Paulo Ribeiro. 

A distinguida e premiada artista visual, Vanessa Chrys-

tie orientará a oficina On Movement (24 fevereiro a 18 

de maio), na qual desafiará os participantes a explora-

rem o movimento na pintura, a partir da observação dos 

ensaios de três espetáculos de dança. A propósito da 

estreia da peça de teatro Nevoeiro Adentro, o encenador 

John Mowat desenvolverá a oficina Cair de Cara no Chão 

(27 de fevereiro). Uma oficina que tem como objetivo 

conduzir os participantes numa reflexão sobre o teatro 

e a representação, dando enfâse às questões visuais e 

físicas. Para as férias da Páscoa, o Teatro Viriato pro-

põe a oficina Artes do Circo – Malabarismo, Equilíbrios e 

Acrobacia (21 a 24 de março). Esta oficina centra-se na 

descoberta do malabarismo, dos objetos do circo, nos 

lançamentos, nas pirâmides e nas forças combinadas.

Nuno Cardoso será o artista residente do Teatro Viriato 

em 2016. Do Demo (30 janeiro a dezembro) é a primeira 

atividade que este encenador se propõe a desenvolver 

em Viseu. Trata-se de um projeto de formação teatral 

com a comunidade que nasce da vontade de pensar, de 

construir um espetáculo a partir do corpo da obra de 

Aquilino Ribeiro.
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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

07 a 21 FEV

ENTRETENIMENTO
de RAQUEL CASTRO

 

DANÇA

25 FEV

RULE OF THIRDS
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO
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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:

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

18 a 20 FEV – Teatro Nacional São João, Porto

GATA EM TELHADO DE ZINCO QUENTE
de TENNESSEE WILLIAMS

encenação JORGE SILVA MELO | ARTISTAS UNIDOS

18 a 28 FEV- São Luiz Teatro Municipal, Lisboa 

NOVE’S FORA
de COMPANHIA ERVA DANINHA

23 e 24 FEV – Teatro Municipal de Sesimbra

VIAJANTES SOLITÁRIOS
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

18 e 19 MAR - Teatro Municipal do Porto - Rivoli 

A TECEDURA DO CAOS
de TÂNIA CARVALHO

02 a 05 FEV - Théâtre National de Bretagne, Rennes

25 MAR - L’Estive, Foix

31 MAR e 01 ABR - Théâtre National de Toulouse 
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ARTISTA RESIDENTE
NUNO CARDOSO // 2016

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 2016, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual o encenador Nuno 

cardoso enquanto Artista Residente.

NUNO CARDOSO

Iniciou o seu percurso teatral no CITAC. Como ator, destacam-se Um Processo, a partir de Franz 

Kafka, O Subterrâneo, de Fiodor Dostoiévski, Gato e Rato, de Gregory Motton, Na Solidão dos 

Campos de Algodão, de Bernard-Marie Koltès, Projeto X.2 – A Mordaça, de Eric-Emmanuel Schmitt, 

Gretchen, a partir de Urfaust de Goethe, Otelo, de William Shakespeare, Querido Monstro, de Javier 

Tomeo, Filho da Europa, a partir de Peter Handke e T3+1, a partir de Anton Tchekov. Foi um dos 

fundadores do coletivo Visões Úteis, onde encenou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da 

obra homónima de José Gomes Ferreira, Casa de Mulheres, de D. Maraini, e Porto Monocromático. 

De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do ANCA. No TNSJ, assumiu a Direção Artística do TeCa entre 

2003 e 2007. Como criador residente no TNSJ encenou Pas-de-Cinq + 1, de Mauricio Kagel, O 

Despertar da primavera, de Frank Wedekind, Woyzeck, de Georg Büchner, e Plasticina, de Vassili 

Sigarev. O seu percurso inclui ainda as encenações de Ricardo II, de William Shakespeare, R2, a 

partir de Shakespeare, Boneca, a partir de Henrik Ibsen, Platónov, de Anton Tchekov, A Boa Alma 

de Sechuan, de Bertolt Brecht, Love and Marriage, a partir de Ibsen, e Jornada para a Noite, de 

Eugene O’Neill. Para o Ao Cabo Teatro encenou Antes dos Lagartos, de Pedro Eiras, Purificados, 

de Sarah Kane, Valparaíso, de Don DeLillo, Parasitas, de Marius von Mayenburg, Jardim Zoológico 

de Cristal, de Tennessee Williams, A Gaivota, de Anton Tchekov, As Três Irmãs, de Anton Tchekov, 

Desejo sob os Ulmeiros, de Eugene O´Neill, Medida por Medida, de William Shakespeare, Porto 

S. Bento, criação coletiva, A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, Class Enemy, de 

Nigel Williams, Coriolano, de William Shakespeare, Demónios, de Lars Norén, Britânico, de Jean 

Racine, e Arquipélago, criação coletiva. Assumiu desde 2002 a direção artística do Ao Cabo Teatro.
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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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Na sua excecional riqueza e imaginação, Aquilino Ribeiro 

traça um retrato da Beira definindo os limites do seu uni-

verso afetivo. Limites que ainda hoje nos são intrínsecos. 

Do Demo é um projeto que nasce da vontade de pensar, 

de construir um espetáculo a partir do corpo da obra de 

Aquilino Ribeiro. O autor fornece assim o conteúdo ideal 

para um projeto que atravessa a fronteira do profissional 

e do amador, do teatro de arte e do teatro comunitário, 

constituindo-se como espaço de pensamento e criação 

onde experiências e memórias de cidadãos serão a chave 

de decifração de uma dramaturgia possível.

O protagonismo deste projeto é dado pois ao território, 

à geografia estranha, indecisa, de Aquilino em confron-

to como espaço físico que lhe serviu de ponto de partida, 

mas sobretudo às pessoas, à comunidade e aos cidadãos 

que o habitam.

PROJETO COM A COMUNIDADE / FORMAÇÃO TEATRAL 

DO DEMO
encenação NUNO CARDOSO

SE TENS MAIS DE 18 ANOS INSCREVE-TE

na bilheteira do Teatro Viriato 

ou em www.teatroviriato.com

ENSAIOS

// 30 e 31 JAN // 13 e 20 FEV // 12 e 19MAR // 09 e 16 ABR //  07, 21 e 22 MAI

11h00 às 13h00 e 14h30 às 18h30

// JUN, SET, OUT, NOV e DEZ // a definir

APRESENTAÇÃO

// DEZ // a definir

INSCRIÇÕES 

ATÉ DIA

27 JAN’16

©
 D
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Destinada a participantes que utilizam a voz a nível pro-

fissional e que fazem apresentações públicas, esta ofi-

cina procura ensinar técnicas vocais e ferramentas que 

permitam reforçar uma comunicação eficaz e clara. 

Em a Voz Pública as formadoras procuram  potenciar 

nos participantes a capacidade de captar a atenção das 

audiências, garantir a eficácia da comunicação e contri-

buir para o reforço da imagem positiva da organização 

que estes participantes possam representar, bem como 

identificar eventuais estigmas e problemas associados 

à voz.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

09 JAN

VOZ PÚBLICA
orientação TERESA LIMA e SARA DE CASTRO | TEATRO O BANDO

sáb 14h30 às 18h30

público-alvo Professores e todos os públicos que utilizam a voz a nível profissional

lotação 14 participantes

preço 153 // descontos não aplicáveis
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Licenciada em Filologia Românica, fez curso de Forma-

ção de Atores da Comuna Teatro de Pesquisa e o Curso 

de Arte de Dizer do Conservatório Nacional. Foi profes-

sora de Português no ensino Preparatório e Secundário 

e de Linguística no Ensino Superior. Como atriz traba-

lhou na Comuna, Novo Grupo (de que foi fundadora) e 

O Bando. Como professora de voz, lecionou nas escolas 

Ballet Teatro, Academia Contemporânea do Espectácu-

lo, Escola Superior de Dança e Etic, entre outros. Atual-

mente, faz parte da Direção Artística do teatro O Bando 

tendo sido responsável pela Oralidade de cerca de 30 

espetáculos desta companhia. É formadora de profes-

sores e de profissionais que usam a voz em público.

Nasceu em Lisboa em 1975. Cresceu na Margem Sul. 

Frequentou a Faculdade de Letras – Universidade 

Clássica de Lisboa. É atriz profissional desde 1998. 

Formada em Teatro pela Escola Superior de Teatro e 

Cinema, tem participado em várias ações de formação, 

nomeadamente com Carlos Pessoa, Luís Madureira, 

João Grosso, Nuno Pino Custódio, Miguel Seabra, entre 

outros. 

O seu percurso artístico define-se principalmente pelo 

seu trabalho como atriz de teatro, embora tenha já tra-

balhado pontualmente em cinema e televisão. Come-

çou pelo teatro amador e mais tarde ligou-se à cena 

alternativa. Esteve envolvida em vários projetos de 

associativismo juvenil, político e artístico. É defensora 

convicta do ativismo feminista, tendo por isso estado 

ligada a causas como a despenalização do aborto, a cri-

minalização da violência doméstica, etc. Foi fundadora, 

juntamente com Miguel Moreira do Útero – Associação 

Cultural. Trabalhou com criadores como Rogério de 

Carvalho, João Garcia Miguel, Miguel Moreira, Nuno 

Pino Custódio, João Brites, entre outros. Desde 2006, é 

cooperante e faz parte da equipa fixa do Teatro O Ban-

do. As suas funções principais, para além do trabalho 

de atriz, são as de assistência de direção, formação, 

gestão administrativa e coordenação geral da equipa.

TERESA LIMA

SARA DE CASTRO

BIOGRAFIAS
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Durante o Viseu A 24 MAI a 01 JUN, promovido pelo Teatro 

Viriato em 2014, o bailarino Peter Michael Dietz, desa-

fiou o público com a sua performance The Green Man. 

De forma provocadora, este intérprete percorreu as ruas 

da cidade, encarnando o papel de um “viking moderno” 

que interagia com o espaço e com as pessoas.

Luís Belo foi cúmplice e fotografou toda a performance, 

como se a sua câmara fosse parte integrante da ação 

artística. Das centenas de imagens captadas, esta expo-

sição dá a conhecer uma pequena seleção.  

Luís Belo tem desenvolvido trabalho como ilustrador, 

videógrafo e fotógrafo. Editou três livros, realizou mais 

de duas dezenas de exposições e venceu mais de uma 

dezena de prémios.

EXPOSIÇÃO / FOYER

16 JAN a 05 ABR

THE GREEN MAN
fotografias de LUÍS BELO

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

Entrada gratuita
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A nova temporada inicia em modo À grande e à france-

sa, com uma invasão pacífica de pequenos espetáculos 

teatrais, com a participação de diferentes companhias 

de teatro, que resultam numa grande festa cultural.

Durante a tarde e a noite, uma viagem mágica pelo 

universo do teatro das pequenas formas irá ocupar 

os espaços do Teatro Viriato, principalmente os mais 

inusitados e desconhecidos do público. Uma viagem 

que resulta num percurso de oito espetáculos, que 

incluem duas estreias pelas mãos da Companhia A 

Tarumba e pelo Teatro Mais Pequeno do Mundo. Nes-

te lote de oito espetáculos destaque para os clássicos 

franceses do teatro de objetos, criados por algumas 

companhias que iniciaram o seu percurso no século 

XIX. Também artistas residentes em Viseu presentea-

rão o público com pequenas formas em tom de expe-

riências artísticas. 

Um momento único, para todos os públicos conhe-

cerem o teatro de pequenas formas, mas também o 

Teatro Viriato que se abre em festa para uma nova 

temporada.

TEATRO

16 JAN

À GRANDE E À FRANCESA
consultoria artística CAROLINE BERGERON

sáb 16h00 e 21h30

preços únicos 53 (dos 8 aos 18 anos) / 103 (m/ 18 anos) // descontos não aplicáveis

PROGRAMA COMPLETO NA PÁGINA SEGUINTE
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LES PUCES SAVANTES
COMPANHIA LES PETITS MIRACLES

Alfredo Panzani, ex-domador de gatos, trocou os seus leões por um espetáculo cujos protagonistas são pulgas. Les Puces Savantes é um espetáculo 

cómico, onde cada comichão é motivo de riso.

ESTE NÃO É O NARIZ DE GÓGOL, MAS PODIA SER…
COMPANHIA A TARUMBA

A importância de ter um nariz, para não dar com o nariz na porta, não meter o nariz onde não é chamado, ser dono do nariz ou para meter o nariz em 

tudo! Pequena forma em miscelânea de narizes.

VINGT MINUTES SOUS LES MERS
THÉÂTRE DE CUISINE

 Um mergulhador arrisca a sua vida em batalhas marítimas, que envolvem polvos gigantes, sereias e dentes de tubarão sedentos de sangue.

Um espetáculo de micro-objetos que nos fazem estremecer.

LE PETIT THÉÂTRE DE CUISINE
THÉÂTRE DE CUISINE

Uma mesa de campismo. Abaixo centenas de rolhas e personagens esperam pacientemente. Acima, uma aldeia dorme. Mas de repente as personagens 

ganham vida. 

LE GRAND THÉÂTRE MÉCANIQUE
COMPANHIA DE LECHELLE

Criado em 1900 para a Exposição Universal de Paris, Le Grand Théâtre Mécanique recria um autêntico teatro italiano em miniatura, com 710 lugares, 

assistentes de sala, animadores e claro um concerto prestes a começar. 

REFÚGIO
GRAEME PULLEYN | TEATRO MAIS PEQUENO DO MUNDO

De vez em quando um homem precisa de se recolher, de entrar no seu casulo e de se deixar estar. Longe do ruído do quotidiano, onde há espaço para 

pensar, para se lembrar que a vida é doce como o mel.

ZUL TELECTU - SONIC RUMBLE 
JONAS RUNA e VÍTOR RUA

Com o intuito de activar os sentidos do público, Jonas Runa e Vítor Rua propõem a audição de Sonic Rumble, do projeto Zul Telectu.

EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS 
por ANA BENTO, FRANCISCA MATA, JOÃO DIAS, LUÍS BELO, MARIANA VELOSO, RAFAELA SANTOS, 

RICARDO MEIRELES e ROMULUS NEAGU 

Oito artistas locais trabalharam durante seis dias com Katy Deville, criadora do Théâtre de Cuisine, o universo do teatro de objetos e a criação de 

pequenas experiências artísticas.

ESTREIA

ESTREIA

PROGRAMA // À GRANDE E À FRANCESA
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Dois amigos, pesquisadores de música africana da dé-

cada de 70 e das suas influências, decidiram cruzar ca-

minhos e divulgar ao público os seus conhecimentos. 

Do seu encontro surgiu o DJ set Irmãos Makossa. Re-

presentam uma viagem por África, pela história sonora 

africana, e de como esta influenciou o mundo musical. 

Uma história contada pela música que emana dos vinis 

e CDs que os dois músicos possuem. 

Fela Kuti, criador do Afrobeat, Manu Dibango, Ebo 

Taylor, Tony Allen, entre outros, são algumas das refe-

rências desta dupla. 

Inspirados pelos ritmos quentes e sonoridades alegres 

africanas, os Irmãos Makossa propõem uma noite de 

celebração. 

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

16 JAN

IRMÃOS MAKOSSA
AFRICAN DJs

sáb 23h30 | 60 min. | Todos os públicos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Depois de uma primeira fase em 2015, o projeto Circus 
Lab regressa com um momento de reflexão sobre as ar-
tes no ensino e de criação artística de raiz. 

Os parceiros artísticos, nomeadamente a ACERT, a Bi-
naural/Nodar, a Companhia Paulo Ribeiro, a Erva Dani-
nha, a Companhia O Último Momento e a Companhia 
Radar 360º, irão desenvolver três processos artísticos 
distintos com turmas da Escola Secundária Viriato (Vi-
seu), do agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ri-
beiro e do Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul. 

O objetivo destes trabalhos passa por uma vez mais pro-
mover o contacto com o Novo Circo, disciplina pouco 
explorada em Portugal, mas também fomentar em cada 
grupo a discussão de temas universais, que aproximam 
as artes e o ensino. Os processos criativos culminarão 
com apresentações na ACERT (Tondela), no Cine Teatro 
Municipal Jaime Gralheiro (São Pedro do Sul) e no palco 
do Teatro Viriato.

Em Viseu, a apresentação será precedida de uma confe-
rência internacional que reflete sobre a importância do 
ensino artístico no ensino obrigatório. Esta conferência 
destina-se a professores, diretores de agrupamentos es-
colares, decisores políticos com responsabilidade nas 
políticas do ensino e investigadores da área. A mesma 
conferência será realizada também no Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães) e n’O Espaço do Tempo (Monte-
mor-o-Novo).

NOVO CIRCO

CIRCUS LAB
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22 JAN // ACERT (tondela)

APRESENTAÇÃO DA CRIAÇÃO 

com TRIGO LIMPO 

e COMPANHIA O ÚLTIMO MOMENTO

sex 15h00 | Grupos escolares

22 JAN // CINE TEATRO S. PEDRO DO SUL

APRESENTAÇÃO DA CRIAÇÃO

com BINAURAL/NODAR e ERVA DANINHA

sex 15h00 | Grupos escolares

22 JAN // TEATRO VIRIATO

APRESENTAÇÃO DA CRIAÇÃO

com COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

e COMPANHIA RADAR 360º

sex 15h00 | Grupos escolares

23 JAN // TEATRO VIRIATO

CONFERÊNCIA 

CIRCO + ESCOLA = NOVO

sáb 11h00 às 13h00 e 14h00 às17h00 

Todos os públicos

23 JAN // TEATRO VIRIATO 

APRESENTAÇÃO DAS TRÊS CRIAÇÕES

sáb 21h30 | Todos os públicos | preço 2,50€ 

24 JAN // TEATRO VIRIATO

APRESENTAÇÃO DAS TRÊS CRIAÇÕES

dom 16h00 | Todos os públicos | preço 2,50€

25 JAN // TEATRO VIRIATO

APRESENTAÇÃO DAS TRÊS CRIAÇÕES

seg 10h30 | Grupos escolares | preço 1,50€

25 JAN // CENTRO CULTURAL VILA FLOR  (guimarães)

CONFERÊNCIA 

CIRCO + ESCOLA = NOVO

seg 17h30 às 20h00 | Todos os públicos

26 JAN // O ESPAÇO DO TEMPO (montemor-o-novo)

CONFERÊNCIA 

CIRCO + ESCOLA = NOVO

ter 17h30 às 20h00 | Todos os públicos

Projeto cofinanciado porParceiro

CIRCUS LAB

UM PROJECTO DO TEATRO VIRIATO // DESENVOLVIDO COM GIACOMO SCALISI e SVERRE WAAGE
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Albertine, O Continente Celeste é uma criação com 

texto original de Gonçalo Waddington tendo como 

ponto de partida a obra Em Busca do Tempo Perdido 

de Marcel Proust e os trabalhos de alguns dos mais 

destacados físicos teóricos e cosmólogos dos nossos 

dias, como Stephen Hawking, Lee Smolin, Sean Car-

roll, Carlo Rovelli e Pedro G. Ferreira.

O intuito de Gonçalo Waddington ao abordar estas 

obras fundamentais da arte e da ciência é o de re-

fletir sobre a memória e o tempo. A memória como 

ferramenta para compreender o passado, mas tam-

bém a memória imaginada, propositadamente ou 

não, reconstrutora daquilo que julgamos ter sido e, 

consequentemente, reinventora do nosso eu. O tem-

po, aqui, como origem da vida no universo. Ou me-

lhor, como a origem do próprio Universo. Uma busca 

interior versus uma busca exterior. Proust busca a 

essência. Os outros, a origem.

TEATRO

30 JAN

ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE
de GONÇALO WADDINGTON

sáb 21h30 | 90 min. aprox. | 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 e encenação Gonçalo Waddington

Interpretação Carla Maciel e Gonçalo Waddington

Espaço cénico e desenho de luz Thomas Walgrave

Vídeo Mário Melo Costa e Gonçalo Waddington

Figurinos Carla Maciel

Espaço sonoro Gonçalo Waddington

Construção de maquetas Ângela Rocha

Direção técnica Manuel Alão

Coordenação de produção Manuel Poças

Produção executiva Mónica Talina 

Coprodução rede 5 Sentidos (Teatro Nacional São João), 

São Luiz Teatro Municipal e GW
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Astrofísicos e cosmólogos, sim. O espetáculo escrito e encenado por Waddington a partir de um eixo central do roman-

ce, a personagem de Albertine, é uma viagem no tempo – os formatos, os protocolos e as convicções (a soirée, a corte, 

o progresso irremediável da ciência) são do início do século XX, mas os meios, os apartes e as figuras de estilo (o vídeo, 

onamedropping, o inglês como língua franca) são os desta segunda década do século XXI, tal como Marcel Proust os teria 

usado a seu favor (“give or take a few…”) se então estivessem disponíveis. Do mesmo modo que deu tudo de si nos sete 

volumes (três dos quais póstumos) de Em Busca do Tempo Perdido, Marcel (Tiago Rodrigues) está disposto a dar tudo de 

si nesta noite – assim os seus convivas (nós, os espectadores) consigam acompanhar (ou “pavlovizar”) o ritmo com que lê 

os nomes (Balbec, Guermantes, Swann, Verdurin) escritos nos pequenos pedaços de papel que vai amarrotando e atirando 

pelo ar, ou na direção de Albertine (Carla Maciel), a mulher que perdeu e de que este espetáculo vai à procura.

In jornal Público

// A IMPRENSA SOBRE ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE

Ator, encenador, realizador, dramaturgo, argumentista 

e produtor. Recentemente, escreveu e encenou a peça 

Albertine, O Continente Celeste, numa coprodução do São 

Luiz Teatro Municipal e TNSJ/TeCA. A peça irá iniciar 

uma digressão no segundo semestre de 2015 que conti-

nuará no ano de 2016. Participou como ator no filme As 

Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes.

Cocriador, com Carla Maciel, da peça Macbain, um tex-

to original, escrito para os dois atores, pelo dramaturgo 

holandês Gerardjan Rijnders, estreada em outubro de 

2013 no Teatro Maria Matos e ainda em digressão.

Cocriador e coargumentista da série Odisseia.

Produziu, escreveu e realizou a curta-metragem Imacu-

lado, estreada no Festival IndieLisboa‘13.

Produziu e realizou a curta-metragem Nenhum Nome, 

coescrita com Marco Martins, estreada internacional-

mente no Festival de Cine Las Palmas de Gran Canaria. A 

estreia nacional foi no IndieLisboa’10, onde ganhou uma 

menção honrosa Prémio SIGNIS Árvore da Vida.

Cocriou o espetáculo At Most Mere Minimum com Carla 

Maciel e a dupla de bailarinos e coreógrafos, Sofia Dias 

& Vítor Roriz.

Protagonizou a série Até Amanhã Camaradas de Joaquim 

Leitão e coprotagonizou a série Noite Sangrenta de Tiago 

Guedes e Frederico Serra.

No cinema participou em Alice de Marco Martins, Coi-

sa Ruim e Entre Os Dedos de Tiago Guedes e Frederico 

Serra, Yvone Kane de Margarida Cardoso, Mal Nascida de 

João Canijo e protagonizou Águas Mil de Ivo M. Ferreira.

Encenou e protagonizou a peça Rosmersholm, de Henrik 

Ibsen em fevereiro de 2011.

BIOGRAFIAS

GONÇALO WADDINGTON
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Nasceu em 1974, é atriz, estreou-se em 1992 na Compa-

nhia Seiva Trupe e tem trabalhado em teatro, cinema e 

televisão.

Em teatro, nomeadamente com Miguel Seabra, Gonça-

lo 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. Em Espanha, integrou o elenco da 

série Pepe Carvalho. Participou na série francesa Maison 

Close e em Odisseia uma série para a RTP 1, com realiza-

ção de Tiago Guedes.

Participou ainda em projetos de televisão como Laços de 

Sangue na SIC e Os Nossos Dias na RTP.

Nasceu em Lisboa em 1971. Estudou Escultura na Facul-

dade de Belas Artes de Lisboa e na Accademia di Belle 

Arti di Venezia e desenvolveu as suas competências de 

direção de fotografia em diferentes cursos como a Ko-

dak Film Academy em Paris (2003); no curso de Cine-

matografia Avançada com Rudolfo Denevi na EICTV em 

Cuba (2005); e participou em diversos workshops da 

ARRI, Sony e Kodak.

Em 2004 ilustrou o livro técnico Métodos e Procedimentos 

do Assistente de Imagem por Tony Costa para a AIP, As-

sociação de Imagem Portuguesa. 

Trabalha como diretor de fotografia desde 2003, tanto 

em ficção como em documentário.  Em 2008 ganhou, em 

colaboração com Daniel Neves, o prémio de Melhor Foto-

grafia no VIMUS - Festival Internacional de Vídeo Musical 

para Putos a Roubar Maçãs dos Dead-Combo. 

Criou vários filmes de animação e instalações vídeo para 

vários projetos musicais de Ela Bauman com a Luxem-

bourg Philharmonic Orchestra, tais como  Goldilocks de 

Kurt Schwertsik,  Till Eulenspiegel de Richard Strauss, e 

o projeto para crianças com excertos de Mozart Auf Rei-

sen mit Mozart. Também para a Luxembourg Philhar-

monic Orchestra criou, em colaboração com Ela Bau-

man e Daniel Tanson (Traffik Theater), a produção Le 

Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. 

Criou instalações vídeo para produções de ópera con-

temporânea, como O Defunto de Daniel Schvetz encena-

do por Erica Mandillo no Auditório de Almada, Trouble in 

Tahiti de Bernstein, e The Roughcastsong de Frank Nuyts 

ambos encenados por Caroline Petrick para o Flanders 

Opera Studio em Gent e Roterdão, e La Strada de Luc 

van Hove encenado por Waut Koeken para a Vlaam-

se Opera em Antuérpia e Gent, Rosmersholm de Ibsen 

encenado por Gonçalo Waddington para o CCB - Centro 

Cultural de Belém e Der Turm de Peter Weiss encenado 

por Waut Koeken.

Em colaboração com Claude Lenners, criou o video “[t-es]” 

(Chess) para o Rainy Days Festival 2012 na  Philharmonie, 

Luxembourg.

Também em 2012 ganhou o prémio para melhor cine-

matografia e melhor montagem no Shortcutz, Short Film 

Festival em Lisbon, com o filme The Great Monteleo-

ne de João Leitão.

Lecionou em  2012 a disciplina de Produção Audiovisual 

na ESAD - Escola Superior de Artes e Design Matosinhos 

- Onde também dá workshops e master classes aos alu-

nos de pós-graduação.

Em 2013, fez a direção de fotografia e a montagem da 

longa-metragem Capitão Falcão, de João Leitão.

E em 2009, encenou e escreveu, com Tiago Rodrigues a 

peça O Que Se Leva Desta Vida.

CARLA MACIEL

MÁRIO MELO COSTA
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Recentemente fez a instalação video da peça de teatro  - 

Albertine, O Continente Celeste, de Gonçalo Waddington 

no Teatro Carlos Alberto no Porto e no Teatro Municipal 

de S. Luiz em Lisboa.

Nasceu a 19 de maio de 1965 em Antuérpia, Bélgica. Es-

tudou História de Arte na Universidade de Gent entre 

1983 e 1988. Fez uma pós-graduação em Antropologia 

Cognitiva no Centre for Comparative Knowledge Syste-

ms, uma colaboração entre as universidades de Gent, 

Utrecht, Camebridge e Paris-Sorbonne. Especializou-se 

em sociedades nómadas, focando-se nos Tuaregs do 

Sahara Central e o Sahel.

Entre 1987 e 1992, colaborou com o Centro de Artes Mon-

ty em Antuérpia nas áreas de promoção e produção. Co-

laborou com várias companhias flamengas, holandesas 

e internacionais como os Forced Entertainment (UK), 

Wooster Group (US),  Peter Halash & Love Theatre (US/

Hungria).

Faz desde 1991 parte da direção artística da companhia 

Tg  STAN, onde era responsável pela cenografia e/ou de-

senho de luzes de mais de 50 produções. Viajou com es-

tes espetáculos pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo 

Médio Oriente e Norte África. Fez também a maior parte 

do design gráfico da companhia, tal como a fotografia.

Fez cenografia e desenho de luzes para criações de 

Anne Teresa De Keersmaeker, Magda Reiter, Andy De-

neys, dito’dito, Roberto Olivan (ES). Fez cenografia, de-

senho de luzes e figurinos para o encenador franco-li-

banês Stephane Olry (2008). Fez desenho de luz para um 

projeto no teatro de Epidauros (Grêcia) com o encenador 

Michael Marmarinos (2011).

Desde 2005, em Portugal, trabalhou enquanto cenógrafo 

e/ou desenhador de luz com artistas como Lucia Siga-

lho, Claudia Müller (BR) e Cristina Blanco (ES), João Ga-

lante e  Ana Borralho (PT), Miguel Pereira (PT) e Karima 

Mansour (EG), Gustavo Ciríaco (BR) e Andrea Sonnber-

ger (AT), Dani Lima (BR) e Sodja Lotker (CZ), com Tiago 

Rodrigues, Vera Mantero, João Fiadeiro, Rabih Mroueh e 

Tony Chakar (LB), Ricardo Araújo Pereira e outros. 

Publicou artigos sobre luz na revista de teatro flamenga 

Etcetera e nos cadernos do Vlaams-Nederlands Theater 

Festival. Publicou uma série de páginas sobre STAN na 

revista francesa Mouvement. Desde 2009, é o diretor ar-

tístico do Alkantara.

THOMAS WALGRAVE
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Quais serão os filmes a exibir neste cine-concerto? 

Nada está, à partida, definido e cabe ao público escolher 

os filmes que quer ver, para que o improvisado encontro 

entre som e imagem aconteça.

António-Pedro, Ricardo Freitas e Eduardo Raon inspi-

ram-se, para criar este cine-concerto, no início do cine-

ma mudo, quando grupos de músicos improvisavam as 

primeiras bandas-sonoras e organizavam o seu reportó-

rio por temas - Ação, Mistério, Ameaça, Peripécias, Ro-

mance e Tragédia – que depois adaptavam a cada novo 

filme que era estreado. 

Influenciados por este primeiro encontro entre música e 

cinema, os músicos da Companhia Caótica prepararam-

-se para um encontro único e desconhecido: o da sua 

música com os filmes que nunca viram.

CINE-CONCERTO

03 a 05 FEV

FILMES PEDIDOS
de ANTÓNIO-PEDRO, EDUARDO RAON e RICARDO FREITAS | COMPANHIA CAÓTICA

50 min.

qua a sex 10h30 e 15h00

público-alvo 1º e 2º ciclo do Ensino Básico

preço único 1,503

EM PARCERIA COM O CINE CLUBE DE VISEU
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Bateria, percussão e melódica António-Pedro

Harpa e eletrónica Eduardo Raon

Baixo elétrico e acústico Ricardo Freitas

Direção artística António-Pedro

Colaboração Caroline Bergeron

Curadoria dos filmes Nuno Sena

Produção Companhia Caótica

Coprodução Centro Cultural de Belém, 

Teatro Viriato e São Luiz Teatro Municipal
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Desenvolve a sua atividade artística entre a música, o 

cinema e as artes performativas: compõe e toca para 

teatro, cinema e dança, e desenvolve vários projetos e 

ateliers onde filma, toca e compõe, tentando aprofun-

dar a relação entre imagem e som. Neste momento em 

tournée nacional e internacional com Sopa nuvem – um 

thriller gastronómico, prémio MOMIX 2014 (França); Poe-

mas para Bocas Pequenas, recital cocriado com Marga-

rida Mestre; e A Viagem, de Filipa Francisco.

Compôs para curtas, médias e longas-metragens de 

Ivo M. Ferreira, Margarida Leitão, Leonor Noivo, Edgar 

Medina, Vasco Diogo; espetáculos de O Bando, Teatro 

Meridional, Teatro da Serra de Montemuro, Ainhoa Vi-

dal, Filipa Francisco, Companhia de Dança de Almada, 

Caroline Bergeron, Compagnie Sac a Dos (Be), Turak 

(Fr), Le luxe (Be), José Carretas e Miguel Abreu, entre 

outros.

Tocou ou gravou com João Afonso, Clara Andermatt, 

Real Pelágio, João Lucas, Fernando Mota, Camané, 

Jon Luz, Zé Eduardo, Artistas Unidos, Amélia Bentes, 

e dirige a Bigodes Band, inspirada na música dos filmes 

de Fellini. Realizou, com Ivo M.Ferreira, O homem da 

bicicleta – Diário de Macau (Prémios do Público nos VIII 

Encontros de Cinema Documental Amascultura e Melhor 

Documentário nos Caminhos do Cinema Português 1999), 

a curta Filme-Aperitivo, com Rita Figueiredo, encomen-

da do Festival IndieLisboa, e Pequeno Grande C, enco-

menda da Fundação Calouste Gulbenkian.

É licenciado em Sociologia, estudou Cinema na Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas, e Música na 

Drummers Collective, Nova Iorque, Hot Clube de Portu-

gal, Escola de Jazz do Barreiro e Jazz Clube de Macau.

É codiretor artístico da Companhia Caótica.

Baixista e compositor com colaborações em projetos 

de jazz, música improvisada, teatro, dança e vídeo.

Colabora com música original para projetos de teatro e 

dança, tendo trabalhado com Filipa Francisco, Francis-

co Campos, Maria Radich, Marina Nabais, Mayla Dimas, 

Miguel Antunes, Pedro Carraca, Rui Guilherme Lopes, 

entre outros.

Participa em Fungaguinhos, quarteto de voz, violino bai-

xo e percussão, onde fez novos arranjos da música de 

José Barata Moura para a infância.

Compõe para os seus projetos IntErLúNio (L’Ennui Riot, 

CD JACC Records, 2011), e GRIP 5. Participou em Wishful 

Thinking (Wishful Thinking, CD Clean Feed, 2007), 

3-Bass-Hit e Pablibut Sone, projeto selecionado para a 

Bienal de Jovens Criadores da Europa e Mediterrâneo - 

Turim 97. Enquanto membro da Granular participou no 

evento Granular meets P.A.R.T.S. no Palais des Beaux 

Arts, em Bruxelas, 2007.

ANTÓNIO-PEDRO

RICARDO FREITAS

BIOGRAFIAS
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Harpa, guitarra elétrica, eletrónicas Harpista, com-

positor e improvisador. Compõe regularmente para 

Cinema, Cinema de Animação, Teatro, Dança e Artes 

Plásticas. No seu trabalho destaca-se a relação com 

o cinema tendo composto não só para registo fixo mas 

também bandas sonoras ao vivo.

Na área estritamente musical tem atuado e grava-

do com I-Wolf (Áustria), Maria João & Mário Laginha, 

POWERTRIO, Bypass, Ela Não É Francesa Ele Não É Es-

panhol, Hipnótica, O Espetáculo d’Ontem, assim como a 

solo. Para além de Portugal tem atuado na Alemanha, 

Áustria, França, Eslovénia, Eslováquia, Sérvia, Espa-

nha, Rússia, Holanda, Bélgica e Macau.

Trabalhou com realizadores tais como Fernando Ven-

drell, Isabel Aboim Inglês, Thomas Hicks, Zepe, Joana 

Bartolomeu e Nuno Amorim. Compôs e executou músi-

ca para muitos filmes a convite da Cinemateca Eslove-

na, para o 35mm Festival e para a Vienalle International 

Film Festival.

Como intérprete estreou obras para instrumento solo 

e para ensemble de Eurico Carrapatoso, Clotilde Rosa, 

Ivan Moody, João Lucas, Joana Sá, Daniel Schvetz, Eli 

Camargo, Sebastian Duh e Fernando Lobo.

No final de 2013, editou o seu álbum de estreia a solo On 

The Drive For Impulsive Actions pela SHHPUMA (powe-

red by Clean Feed).

Atualmente, ensina História do Cinema na Restart | es-

cola de criatividade e novas tecnologias e no Instituto 

Politécnico de Tomar e é diretor e programador do In-

dieLisboa - Festival Internacional de Cinema Independen-

te, de que foi um dos fundadores em 2004.

Licenciou-se em Comunicação Social, com especia-

lização no ramo Cinema/Audiovisual, na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. Foi assistente da Direção do Instituto Por-

tuguês da Arte Cinematográfica e Audiovisual/IPACA 

(atual Instituto do Cinema e do Audiovisual) entre abril 

de 1996 e junho de 1998. As principais funções desem-

penhadas foram realizadas no âmbito da promoção 

nacional e internacional do cinema português. Foi res-

ponsável pelo Departamento de Exposição Permanen-

te da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema entre 

agosto de 1998 e junho de 2003. No âmbito das suas 

funções, coordenou todas as iniciativas decorrentes 

das atividades de programação, edição e exposição da 

Cinemateca. De forma direta, assegurou a organização 

de mais de 200 ciclos de cinema e a coordenação de vá-

rias edições, nomeadamente de monografias sobre os 

realizadores Aki Kaurismaki e Ruy Guerra, sobre a atriz 

Brunilde Júdice, sobre o diretor de fotografia Manuel 

Costa e Silva, de uma antologia de textos sobre cinema 

de José Gomes Ferreira e de uma coletânea de ensaios 

sobre o novo documentarismo português. Publicou vá-

rios textos sobre estes e outros temas em edições e 

nas folhas da Cinemateca. Foi programador do Doclis-

boa – Festival Internacional de Cinema Documental entre 

2004 e 2007.

EDUARDO RAON

NUNO CENA
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Duo de figuras titânicas do jazz e da música improvisa-

da da atualidade, duas gerações distintas, que a tantos 

níveis se encontram em música e método, este duo já 

se tornou uma das unidades de trabalho mais relevan-

tes desta arte em anos recentes.

Joe McPhee é indiscutivelmente uma das lendas vidas, 

criativas e atuantes desta música. Acabado de chegar 

aos 75 anos, por ele passam décadas de afirmações e 

explorações, em disco e ao vivo. Chris Corsano, vindo 

de um background de convivência com o punk, o rock e 

o free jazz, foi crucial na integração maior dos vocabu-

lários rock na música improvisada. 

Com dois álbuns editados, cada concerto do grupo é 

sempre uma descoberta e uma reinvenção.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

10 FEV

JOE MCPHEE E CHRIS CORSANO

70 min. aprox.

qua 22h00 | m/ 12 anos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Saxofono tenor 

e trompete “pocket”Joe McPhee

Bateria e objetos variados Chris Corsano
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Uma sala confortável, mobilada com bom gosto mas 

sem luxo. Ao fundo à direita, a porta que conduz ao 

hall. À esquerda, a porta que dá para o escritório. 

Entre as duas, um piano. No centro da parede, uma 

janela. Perto da janela, uma mesa redonda com uma 

poltrona e um sofá. A criança adormeceu no sofá. A 

mãe está lá dentro, o pai está lá fora. Nas paredes, 

gravuras e um cartaz de um filme.

Em 2013, Raquel Castro e Pe dro Gil estrearam Os Dias 

São Connosco, um espetáculo que tinha como ponto de 

partida os o diários em vídeo que ambos tinham feito 

para a filha durante o primeiro ano da sua vida. Agora 

os dois propõem-se a criar um espetáculo com o es-

critor Miguel Castro Caldas onde a primeira infância, 

da qual não nos lembramos, é um dos pontos de par-

tida. Continuamos à procura do sentido da vida desta 

vez numa casa de cartão onde dois atores brincam aos 

pais e às mães.

TEATRO

12 FEV

TERRENO SELVAGEM
cocriação MIGUEL CASTRO CALDAS, PEDRO GIL e RAQUEL CASTRO

sex 21h30 | 60 min. | m/ 12 anos

preço único 73 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Cocriação Miguel Castro Caldas,

Pedro Gil e Raquel Castro

Texto Miguel Castro Caldas

Interpretação Pedro Gil e Raquel Castro

Espaço cénico Pedro Silva

Desenho de luz João Gambino

Som Pedro Costa

Registo vídeo Mariana Joana

Produção executiva Francisca Rodrigues

Apoio à criação Duarte Águas

Coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Viriato, 

Pedro Gil e Raquel Castro

Apoio Teatro Nacional São João 

e Teatro Municipal do Porto - Rivoli 

Residência artística 

O Espaço do Tempo e Mala Voadora



dim · 31

Ator desde 1999 e Artista Associado d`O Espaço do Tempo. 

Colaborou com criadores como Francisco Salgado, Gonça-

lo Amorim, João Brites, Jorge Andrade, Jorge Silva Melo, 

Letizia Quintavalla, Miguel Loureiro, Miguel Seabra, Mónica 

Calle, Pedro Carmo, Tiago Rodrigues, Rita Calçada Bastos 

e Rui Horta. Desde 2004, que dirige a Associação Cultural 

Barba Azul. Criou os espectáculos Homem - Legenda (2006), 

Mona Lisa Show (2008); Às Vezes as Luzes Apagam-Se (cola-

boração com Cláudia Varejão, 2009), Centro de Dia (criação 

coletiva com coordenação de Gonçalo Amorim, 2010); En-

quanto Vivermos (2011); Sala Vip (2012); Fausta (colaboração 

com Tonan Quito, 2013) e Casa Vaga (colaboração com Gon-

çalo Amorim, Raquel Castro e R. Pina Coelho, 2015). Tem 

o curso de Formação de Atores e Encenadores na ESTC e 

estudou no The Lee Strasberg Theatre Institute, em N. Ior-

que. Frequentou o Curso de Encenação de Teatro na F. C. 

Gulbenkian e o Seminário Jovens Encenadores (MC/Teatro D. 

Maria II). Estudou cinema, guionismo e vídeo.

Licenciada em Teatro – Formação de Atores da Escola Su-

perior de Teatro e Cinema (2005-2008). Participou no La-

boratório de Biografia do Teatro Maria Matos (assistindo e 

participando em conferências, workshops e palestras de 

Rui Catalão, Nature Theater of Oklahoma, Xavier Le Rois, 

Nelson Guerreiro e Maria Antónia Oliveira) e fez o workshop 

Devising within a community com a companhia de teatro nor-

te-americana The Team. Participou na XXII edição da École 

des Maîtres, sob a direcção de Constanza Macras. Criou o 

espetáculo Os Dias São Connosco (2013), a exposição /per-

formance Uma Retropectiva (2013), em colaboração com 

Mariana Tengner Barros e encenou/interpretou a peça Dona 

de Casa, de Esther Gerritsen (2014). Como intérprete traba-

lha regularmente com Pedro Gil, Gonçalo Amorim, tendo 

também participado em projetos de Madalena Victorino, 

Ricardo Gageiro e Mónica Calle. Em cinema, trabalhou com 

Maria Pinto, João Mário Grilo e Simão Cayatte. Deu apoio à 

interpretação no espetáculo Às Vezes as Luzes Apagam-Se, 

criação de Pedro Gil e Cláudia Varejão, fez assistência de 

encenação no espetáculo Hotel Lutécia, e participou na resi-

dência artística do espetáculo Tristeza e Alegria na Vida das 

Girafas, ambos encenados por Tiago Rodrigues.

Escreve para a cena e para o papel, traduz e dá aulas de 

dramaturgia na licenciatura de Teatro na Escola Superior 

de Artes e Design. Publicou Queres Crescer e Depois Não 

Cabes na Banheira (2002) e As Sete Ilhas de Lisboa, Ambar, 

(2004), Nunca Terra em Vez de Peter Pan, Primeiros Sinto-

mas (2005), O Homem do Pé Direito/O Homem da Picareta 

(2005); Casas/Comida/Repartição (2008), Artistas Unidos/

Cotovia; Levantar a Mesa, Revista Artistas Unidos (2008); 

Nós numa Corda, Culturgest (2010); Não Tenho a Tua Vida, 

Revista Fatal (2011); Comida, Douda Correria (2014); Sa-

botage, Douda Correria (2014); Como assim Levantados do 

Chão, Revista Blimunda, nº30 (2014); Chaconne ou a Arte 

de Mudar de Assunto, Douda Correria (2015); Diálogos, Cul-

turgest (2015). Publicou poesia nos livros coletivos: Voo 

Rasante e de Natura, Mariposa Azual (2015). Traduziu Sa-

muel Beckett, Harold Pinter, Ali Smith, William Maxwe-

ll, Joyce Carol Oates, Salman Rushdie, Senel Paz, entre 

outros.

PEDRO GIL

RAQUEL CASTRO

MIGUEL CASTRO CALDAS 

BIOGRAFIAS
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Crescer é caminhar para o fim? Será o processo de cres-

cer silencioso? Será que crescer dói?

Terreno Selvagem explora, entre outras, a temática do 

crescimento. Raquel Castro, Pedro Gil e Miguel Castro 

Caldas procuram nesta oficina partilhar com os parti-

cipantes a sua experiência pessoal e profissional, bem 

como os métodos de trabalho e de pesquisa.

A oficina terá como ponto de partida o espetáculo Ter-

reno Selvagem e todas as questões que este espetáculo 

levante como: a maternidade, a paternidade, a vida em 

casal, a família, o amor, a educação, a infância, a vida em 

sociedade, o trabalho, o dinheiro e as rotinas.

Devido à ligação estreita entre a oficina e o espetáculo, 

os interessados em participar deverão assistir previa-

mente à peça de teatro Terreno Selvagem.

OFICINA

13 FEV

TERRENO SELVAGEM
orientação RAQUEL CASTRO, PEDRO GIL e MIGUEL CASTRO CALDAS

sáb 11h00 às 13h00 

público-alvo professores, pais, mães, psicólogos e público interessado no processo de criação do espetáculo

lotação 14 participantes | preço único 53 // descontos não aplicáveis
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Depois da seleção de João Botelho, o Cine Clube de 

Viseu volta a promover uma sessão especial inserida 

no seu 60.º aniversário e que resulta de um convite 

lançado a Pedro Mexia, que escolheu o filme Na cidade 

de Sylvia.

Filme realizado em 2007, Na cidade de Sylvia evidencia 

a atenção dada ao quotidiano que distingue os docu-

mentários de Guerín. Com uma nitidez narrativa e de 

personagens a lembrar Rohmer, esta história poética 

da procura pela mulher idealizada leva um jovem até 

Estrasburgo em busca de Sylvia, que conheceu anos 

antes. 

José Luis Guérin conquistou a atenção do mundo do 

cinema com a realização de Comboio de Sombras, em 

1997 e de En Construcción, em 2000.

Pedro Mexia partilha com o público a escolha do filme.

CINEMA

13 FEV

NA CIDADE DE SYLVIA
filme de JOSÉ LUIS GUERÍN (2007) | a escolha de PEDRO MEXIA

PROGRAMA DE SESSÕES ESPECIAIS DO 60.º ANIVERSÁRIO DO CINE CLUBE DE VISEU

sáb 16h00 | 84 min. | m/ 12 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis
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Filme de José Luis Guerín

Com Pilar López de Ayala e Xavier Lafitte

Falado em francês e espanhol

Legendas em espanhol
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Pela pertinência do tema e qualidade artística da 

proposta, o Teatro Viriato repõe o espetáculo Retor-

nos, Exílios e Alguns que Ficaram, apresentado pela 

primeira vez em 2014. Construído a partir de uma 

aprofundada recolha de testemunhos e histórias de 

vida de pessoas que viviam nas ex-colónias portu-

guesas aquando da descolonização, este trabalho 

artístico do Teatro do Vestido permite entender me-

lhor o passado e o presente da história de Portugal.

Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram é apresentado 

no Solar do Vinho do Dão, local emblemático do pro-

cesso de retorno, uma vez que serviu como um dos 

locais de residência do Instituto de Apoio ao Retorno 

de Nacionais (IARN), entre 1975 e 1991 nesta região.

TEATRO

17 a 20 FEV

RETORNOS, EXÍLIOS E ALGUNS QUE FICARAM
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

150 min. aprox. |  lotação limitada

qua e qui 15h00 | público-alvo Ensino Secundário | preço único 1,503

sex e sáb 21h30 | m/ 12 anos | preço único 7,503 // descontos não aplicáveis

local de apresentação solar do Vinho do Dão, Viseu

Bilhetes à venda no Teatro Viriato e nos dias do espetáculo no Solar do Vinho do Dão

©
 M

ar
ia

 A
gu

ia
r

Direção, texto, espaço cénico Joana Craveiro

Interpretação André Amálio,

Isabelle Coelho, Joana Craveiro e Rosinda Costa

Desenho de luz Cristóvão Cunha

Produção Cláudia Teixeira

Coprodução Teatro do Vestido e Teatro Viriato
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O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 

2001, que realizou até ao momento 36 criações, bem 

como diversas outras iniciativas de partilha dos seus 

métodos de trabalho, leituras encenadas, e desen-

volveu um programa pedagógico regular entre 2006 e 

2010. O trabalho da companhia pauta-se pela pesqui-

sa e experimentação, bem como pelo desenvolvimento 

de uma dramaturgia original, com base em diversos 

pontos de partida. Caracteriza-se ainda por uma forte 

relação com espaços de apresentação variados, tanto 

em contextos urbanos quanto rurais, bem como com o 

desenvolvimento de iniciativas que visam a criação de 

uma comunidade de espectadores atentos e implicados 

na reflexão acerca da realidade. A companhia trabalha 

em colaboração, com direção artística de Joana Cravei-

ro. Em 2012, o Teatro do Vestido recebeu uma menção 

honrosa atribuída pela APCT – Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro por “uma atividade aberta a todas 

as formas de arte, atenta a todos os cidadãos e curiosa 

de tudo o que se passa no mundo em que as pessoas 

vivem.”

 Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, foi 

nomeado para melhor espetáculo de teatro pela So-

ciedade Portuguesa de Autores e considerado um dos 

melhores 10 espetáculos do ano pelos jornais Público 

e Expresso.

Joana Craveiro é diretora artística do coletivo Teatro do 

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

30 projetos até ao momento, tendo escrito a maioria 

deles e participado igualmente como atriz e cocriadora. 

Tem o curso de formação de atores da Escola Superior 

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

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

Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy 

of Music and Drama (2004). Encontra-se de momento a 

realizar um doutoramento no departamento de Teatro 

e Estudos da Performance da Roehampton University, 

em Londres, sobre formas de transmissão da memória 

do Estado Novo, 25 de Abril e PREC; é bolseira da FCT. 

A relação entre os acontecimentos históricos e as suas 

representações no presente, bem como a recolha de 

memórias e histórias de vidas, e as cartografias poé-

ticas e afetivas das cidades são algumas das questões 

a partir das quais Joana Craveiro e o Teatro do Vestido 

têm trabalhado ao longo dos últimos 15 anos, e, mais 

recentemente, no seu projeto Um Museu Vivo de Me-

mórias Pequenas e Esquecidas – estreado em Lisboa 

em novembro de 2014, foi considerado pelo Expresso 

e pelo Público como um dos 10 melhores espetáculos 

de 2014, tendo sido igualmente nomeado para melhor 

espetáculo do ano pela Sociedade Portuguesa de Au-

tores, e tendo recebido o Prémio do Público do Festival 

de Teatro de Almada em 2015. Partes deste espetáculo 

foram apresentadas também em Nova Iorque, Bristol, 

Londres, Skopje, Montreal e Barcelona. 

Da sua formação complementar destaca as duas es-

colas de verão sucessivas pelo ex-coletivo de perfor-

mance Goat Island (agora Every House Has a Door), em 

julho de 2008 e 2009 na School of the Arts Institute, em 

Chicago, bem como o 2º Curso de Encenação do Pro-

grama Gulbenkian de Criatividade e Criação Artística, por 

Alexandre Kelly, dos Third Angel, em 2007, e para o 

qual criou o espetáculo No 33, que marcaria o início do 

seu trabalho a solo sobre autobiografia e memória. Foi 

TEATRO DO VESTIDO

JOANA CRAVEIRO

BIOGRAFIAS
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docente de projetos de interpretação nas seguintes ins-

tituições: Royal Scottish Academy of Music and Drama 

(2004); Escola Superior de Teatro e Cinema (2004-06); 

Chapitô EPAOE (2007); Universidade de Évora (2009). 

É docente do Curso de Teatro da Escola Superior das 

Artes e do Design, nas Caldas da Rainha, desde 2007. 

Nasceu em 1990. Cresceu num vale do interior algarvio. 

Durante esse tempo e ainda hoje dedica-se à prática da 

expressão artística através da música, da escrita, e dos 

desenhos. Após terminar a licenciatura em teatro na 

ESAD.cr começou a trabalhar como música e atriz em 

espetáculos de companhias como o Teatro do Vestido 

e a Plataforma281. Paralelamente tem o projeto musi-

cal a solo IZZY BUNNY e é cofundadora do duo artístico 

Suissinhos Suícidas.

Licenciada em Teatro - Atores pela Escola Superior de 

Teatro e Cinema, com o Curso Profissional de Teatro 

de Cascais e o Curso Básico de Piano. Encontra-se de 

momento a realizar o mestrado em Arte Multimédia - 

Audiovisuais - na Faculdade de Belas-Artes, Universi-

dade de Lisboa. 

Integra a estrutura da companhia Teatro do Vestido e 

destaca o seu trabalho como atriz criadora em Até com-

prava o teu amor (mas não sei em que moeda é que se faz 

esta transação); Retornos, Exílios e alguns que ficaram; 

Esta é a minha cidade e eu quero viver nela; Tropeçar; 

Chegadas; Pássaro e Porque na noite terrena sou mais 

fiel que um cão, dirigidos por Joana Craveiro.

Do seu trabalho como atriz fazem parte Quarentena, 

enc. João Brites, Teatro O Bando; Mar Alto Atrás da Por-

ta, enc. Rafaela Santos, coprodução Magnólia Teatro e 

Companhia Folias (São Paulo); Sobre Rodas e O Nada, 

coreografia Ana Rita Barata, Voarte; Lan em Fuga, enc. 

Rosinda Costa, coprodução MãoSimMão/Voarte; Nós 

Matámos o Cão Tinhoso, enc. Nuno Pino Custódio, Tea-

tro O Bando; Donde Esta La Frontera, no Laboratorio 

Arte Alameda, Cidade do México, apoiado pela GDA e 

pela Casa da América Latina; Jerusalém, enc. João Bri-

tes, coprodução Teatro O Bando e CCB; Companhia de 

Bailarinas, enc. Nuno Pino Custódio, FIAR 2008; Contos 

Contados com Som, Miso Music Portugal. 

Foi artista convidada para a 2a edição do projeto pilo-

to 10x10 do Descobrir - Programa Gulbenkian Educação 

para a Cultura e Ciência e cocriadora dos ateliers de Fi-

losofia com crianças, Cérebros Metafísicos e Fábrica das 

Artes/CCB.

Formado na ESTC (BA Formação de Atores, Licencia-

tura Encenação) e na Goldsmiths, University of London 

(MA Performance Making). Neste momento desenvolve 

um MPhil/PhD na University of Roehampton, London.

Participou em espetáculos dirigidos por encenadores 

e coreógrafos como Ajaykumar, Anna Furse, Antónia 

Terrinha, António Feio, Francisco Alves, João Brites, 

Lúcia Sigalho, Luís Castro, Madalena Vitorino, Marie-

-Gabrielle Rotie, entre outros. Em cinema, fez parte do 

elenco do filme Sombras dirigido por João Trabulo.

Criou espetáculos de teatro como Estamos Agora Sós, 

Construção Revisitada, Kafka da Brasileira, Amalio VS 

Amália e Minha Terra. Como parte do Coletivo Inprocess 

Collective – IC Start Now, Hotel Europa e TV Heroes. Em 

ISABELLE COELHO

ROSINDA COSTA

ANDRÉ AMÁLIO
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colaboração com Tereza Havlickova, criou o espetáculo 

de teatro/dança KinoWaltz. Desde 2001, que faz parte do 

corpo docente do Curso de Teatro da Escola Superior 

de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde leciona 

Encenação e Projeto Teatral.

Natural de Guimarães, nasceu em 1983. Licenciada em 

Jornalismo e mestre em Informação, Comunicação e 

Novos Media pela Faculdade de Letras da Universi-

dade de Coimbra, tem também um curso profissional 

de Design Gráfico (FLAG). No decurso do seu percurso 

académico, experimenta o jornalismo através do Jor-

nal Universitário de Coimbra e faz uma breve passagem 

pela RUC (Rádio Universidade de Coimbra). Enquanto 

estudante, trabalhou na bilheteira do Teatro da Cerca 

de São Bernardo, em Coimbra, onde se aproxima do 

teatro e das artes performativas. Em 2010, é convidada 

a colaborar com o Citemor – Festival de Montemor-o-Ve-

lho, na área da comunicação, onde assume, também, 

funções na área da produção. No Citemor produz obras 

de Francisco Camacho, Angélica Liddell, Paulo Castro, 

John Romão, Sergi Faustino, Rafael Alvarez, Teatro do 

Vestido, entre outros. Colabora com o Festival de Mon-

temor-o-Velho até 2014, ano em que integra a equipa 

do Teatro do Vestido.

CLÁUDIA TEIXEIRA
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De que forma nos movimentamos? Com que partes do 

corpo? E com que intenção? Inspirando-se na lingua-

gem do coreógrafo Paulo Ribeiro, a bailarina Francisca 

Mata, procura nesta oficina estimular crianças e adul-

tos a explorarem o movimento dos seus corpos, atra-

vés de improvisações orientadas.

Recorrendo à imaginação e a estímulos visuais, os par-

ticipantes serão desafiados a potenciar a sua criativi-

dade, adquirem consciência corporal e descobrem as 

várias componentes do movimento.

OFICINA

20 FEV

MODOS DE UTILIZAÇÃO DO MEU CORPO
orientação FRANCISCA MATA

sáb 11h00 às 12h30

público-alvo um adulto acompanhado de uma criança entre os 4 e os 6 anos

preço único 43 (preço para adulto e criança) // descontos não aplicáveis

©
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Natural de Lisboa e residente em Viseu, nasceu em no-

vembro de 1993. Em 2011, terminou o curso do ensino 

secundário na área das Ciências Sociais e Humanas na 

Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, com ava-

liação de 19/20. Iniciou a sua formação em dança na 

Escola de Dança Lugar Presente, em Viseu, onde fre-

quentou o Curso Vocacional de Dança. É licenciada pela 

Escola Superior de Dança, no ramo de Interpretação e 

Criação e, durante o 6º semestre do curso, frequentou 

a escola Duncan Conservatory Centre, em Praga, Repú-

blica Checa, através do programa Erasmus. Atualmen-

te, frequenta o último ano do Mestrado em Ensino da 

Dança, na Escola Superior de Dança – IPL.

Atualmente, é professora de Técnica de Dança Clássi-

ca, Contemporânea e Dança Criativa em diversas es-

colas privadas de Viseu como a Escola de Dança Lugar 

Presente. Fez apoio coreográfico ao encenador Márcio 

Meireles na peça Você tem medo do escuro? no âmbito 

do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, no Tea-

tro Viriato. Lecionou workshops de Dança Criativa para 

crianças em várias escolas e IPSS, com destaque para 

Modos de utilização do meu corpo, com base no traba-

lho do coreógrafo Paulo Ribeiro. Foi oradora convidada 

nas Jornadas da Educação Especial, na ESEN, em Vi-

seu, apresentando o tema Dança como fator de Inclu-

são e lecionou um workshop sobre a mesma temática. 

Participou ainda em diversos workshops e seminários 

de dança, com destaque para uma residência de Dança 

Contemporânea com Clara Andermatt, no Teatro Viriato; 

e um workshop de Dança Inclusiva com Rafael Alvarez, 

da Fundação Liga. Participou como intérprete no pro-

jeto Dançando com a Diferença - Road, com Henrique 

Amoedo, em Viseu, e no IV Encontro Normal com a Dife-

rença, dinamizado pela ACCCA e pelo GDD.

Participou como intérprete em peças coreógráficas 

como: E se..., de Ofélia Cardoso, Internationall, Subcul-

turall, Portugall, de Max Oliveira, e Bons minutos, de 

Cátia Sancho.

Na sua formação, destaca diferentes coreógrafos e 

professores, entre eles: Albino Moura, Amélia Bentes, 

Ana Marques, André Mesquita, Bárbara Griggi, Clara 

Andermatt, Dora Sulzenko Hostova, Francisco Pedro, 

Henrique Amoedo, Katie Duck, Leonor Barata, Madale-

na Xavier, Ofélia Cardoso, Pascalle Monselmans, Paula 

Careto, Vanda Nascimento e Vítor Garcia.

FRANCISCA MATA

BIOGRAFIA



40 · dim

Capturar e representar o movimento tem sido um dos 

maiores desafios de sempre para todas as gerações 

de artistas. A partir da observação dos ensaios de três 

espetáculos de dança e tendo em conta algumas refe-

rências clássicas, Vanessa Chrystie desafia os partici-

pantes a explorarem o movimento na pintura.

Ao longo de três meses, os participantes terão a opor-

tunidade de assistir ao trabalho da coreógrafa Clara 

Andermatt, dos intérpretes e coreógrafos São Castro e 

António Cabrita e do coreógrafo João Santos Martins, 

bem como de explorar as técnicas de Matisse, Degas 

e Toulouse Lautrec.

Com formação em ilustração, cerâmica, pintura, es-

cultura, desenho e joalheria, Vanessa Chrystie tem ex-

posto o seu trabalho individualmente e coletivamente, 

assim como tem participado em diversos concursos a 

nível nacional e internacional.

OFICINA

24 FEV | 02, 11, 16 e 30 MAR | 08, 13, 20 e 27 ABR | 05 e 18 MAI  

ON MOVEMENT
orientação VANESSA CHRYSTIE

24 FEV / qua 19h30 às 21h00

restantes dias (sem ensaio geral) 19h00 às 22h00

dias com ensaio geral de espetáculos 20h30 às 23h00

público-alvo Professores, animadores culturais, alunos de artes e interessados na temática

lotação 14 participantes

preço único 303 // descontos não aplicáveis

©
 D
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Aquando da construção da nova estação de metro do 

Terreiro do Paço, em Lisboa, foi encontrado durante 

as escavações, um jarro de barro totalmente sela-

do, datado de 1579, contendo uma pequena quanti-

dade de nevoeiro que se presume tenha pertencido 

a D. Sebastião de Portugal. Historiadores atribuem a 

esta descoberta um valor incalculável na compreen-

são do Português dos dias de hoje.

Inspirados nestes factos e depois de anos de pro-

funda investigação, John Mowat e a companhia Plot 

Teatro estreiam Nevoeiro Adentro, um olhar caótico 

e excêntrico sobre Portugal e os portugueses, um 

espetáculo que vira as coisas do avesso e de per-

nas para o ar, sempre numa perspetiva de fora para 

dentro. Imerso numa manta de retalhos de mitos e 

lendas, este espetáculo explora e faz o seu caminho 

através de um pântano de hilariantes incertezas his-

tóricas.

TEATRO

26 e 27 FEV

NEVOEIRO ADENTRO
encenação JOHN MOWAT | PLOT TEATRO

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 16 anos

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

// descontos aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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ESTREIA

Encenação John Mowat

Assistente de encenação Ricardo Peres

Interpretação Miguel Antunes,

Paulo Duarte Ribeiro e Sónia Aragão

Desenho e operação de luz

Jochen Pasternacki

Adereços e figurinos

Francisco Pessoa Junior

Produção Carla Lomba

Agradecimentos Bambolina Teatro,

Espaço Evoé e Fábrica Braço de Prata
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Formada em 2015 em Lisboa por John Mowat, Sónia 

Aragão, Ricardo Peres, Miguel Antunes, Jochen Pas-

ternacki, Francisco Pessoa Junior e Carla Lomba, a 

Companhia dedica-se à criação de espetáculos origi-

nais, tendo como base ideias próprias ou a adaptação 

de obras clássicas da literatura universal.

PLOT Teatro bebe das mais diversas influências e téc-

nicas, desenvolve as suas criações coletivamente, atra-

vés da improvisação, explorando e experimentando de 

forma a criar objetos teatrais originais com uma forte 

componente visual, e explorando sempre o lado cómico 

das temáticas abordadas.

A Companhia, para além da criação de espetáculos, 

dedica-se também à formação, disponibilizando diver-

sos workshops.

Pós-graduado em Artes Performativas vertente Teatro-

-Música (Esc Sup Teatro e Cinema),encontra-se no úl-

timo ano de mestrado. Experiência internacional em 

teatro e música, em espetáculos como Rent, José e o 

Deslumbrante Manto de Mil Cores, Rapazes Nus a Cantar, 

Os produtores, Jesus Cristo Superstar. 

Foi dirigido por João Mota, Filipe La Féria, António Feio, 

Fernando Gomes, João Brites, Henrique Feist, fez tam-

bém participações em TV e cinema. 

Paralelamente, tem desenvolvido competências de di-

reção musical, criação de texto e composição musical, 

decorrentes da sua participação em peças de teatro 

musical, nomeadamente Planeta Tupi e Orgulho e Pre-

conceito – Um Musical Contemporâneo. 

Nas artes plásticas, participou em formações com-

plementares de áreas artísticas, como a pirogravura, 

pintura (sobre tecido, madeira, tela e couro) e maqui-

lhagem, realizando reciclagens/formação e colabora-

ções com inúmeros profissionais da área (e.g., Make Up 

Forever, Mac, Sano de Perpessac). 

Os seus trabalhos como caracterizador (maquilhagem 

e cabelo), posteriormente associados à vertente de 

adereços (chapéus, perucas e postiços, ornamentos e 

máscaras), permitiram-lhe colaborar com criadores 

(figurinos/moda) como Mariana Sá Monteiro, Lidija Ko-

lovrat, Rafaela Mapril e Ana Sabino, adaptando-se às 

diversas linguagens artísticas adotadas.

É desde 2005 o Diretor Técnico do Cineteatro Municipal 

Recreios da Amadora.

Entre 2000 e 2010, foi Diretor Técnico da Companhia 

do Chapitô, tendo realizado uma intensa atividade de 

itinerância nacional e internacional, participando em 

festivais de artes perfomativas em mais de 20 países, 

desde a América do Sul ao Médio Oriente, passando por 

África e Europa. 

PLOT TEATRO

FRANCISCO PESSOA JÚNIOR

JOCHEN PASTERNACKI

BIOGRAFIAS
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Nasceu e cresceu em Londres. Estudou escultura na 

Royal Academy School.

A sua carreira no teatro teve início em 1980, com o seu 

primeiro espetáculo a solo. Em 1994, cofundou Odd-

bodies Theatre Company em Londres. Enquanto ator 

e encenador, o seu estilo de comédia marcadamente 

visual circulou por mais de 50 países em todo o mundo.

Atuou pela primeira vez em Portugal em 1992. A sua 

colaboração com a Companhia do Chapitô, onde foi 

codiretor artístico até 2015, iniciou-se com a criação e 

encenação de Não Diga Nada, 1997, para a Expo 98, em 

Lisboa, continuando com: O Café, 1998; Leonardo, 2000; 

Romeu & Julieta, 2001; D. Quixote 2002; Tartufo, 2003; 

Talvez Camões, 2004; O Grande Criador, 2005; Medeia, 

2007; Drakula, 2008; A Tempestade, 2009; Cão Que Morre 

Não Ladra, 2010; Édipo, 2011; Macbeth, 2012; Dr. Jekil And 

Mr.Hide, 2013. Para além desta, também trabalhou com 

a Companhia Paulo Ribeiro (Noite de Reis - 2006) e com 

a Cultural Kids (Leandro o Rei da Helíria), entre outros, 

e dirigiu vários workshops e masterclasses em colabo-

ração com diversas entidades nacionais.

Intérprete, cocriador, ator, encenador e formador, estu-

dou na École Philippe Gaulier, em Londres, bem como 

na École Supérieure de l’Art de la Marionnette, em Char-

leville-Mézières, França. Estudou ainda com Ami Hat-

tab, Pépa Díaz-Meco, Agnés Limbos, John Mowat, Mick 

Barnfather, The Natural Theatre Company, Cândido Fer-

reira, João Grosso e João Mota. Foi membro fundador 

do Coletivo SOPA Produções onde desenvolveu atividade 

como ator, encenador e diretor de 1998 a 2005.

Trabalhou ainda com Sandra Faleiro, António Feio, 

Francisco Campos e Caroline Bergeron, Ridiculusmus, 

João Grosso, Germana Tânger, O Bando, entre outros.

Nos últimos anos tem trabalhado fundamentalmente 

como ator, em processos de trabalho em que é tam-

bém coautor, colaborando na escrita e dramaturgia dos 

espetáculos.

A sua última criação, o Escadote, estreou em janeiro 

2013 no Centro Cultural de Belém.

Trabalha regularmente, desde 2011, com a Operação 

Nariz Vermelho.

Aos 18 anos ingressou na Escola profissional de Artes 

e Ofícios de Lisboa (Chapitô) onde conclui o curso pro-

fissional de 3 anos. Começa a sua atividade profissional 

em 1994/95. Frequentou também o 1º ano da Lassad- 

Escola de Teatro e Movimento - em Bruxelas, Bélgica, 

2004 (Método Jacques Lecoq).

Trabalha como ator, cantor, bailarino em teatro, tele-

visão e cinema. Membro fundador do Coletivo Teatral 

– Associação Cultural KIND OF BLACK BOX, Lisboa.

Trabalhou em teatro com os seguintes encenadores, 

produtores e companhias: TeatroEsfera, Paula Sou-

Realiza desenhados de luz e trabalha enquanto técnico 

com diversas companhias e criadores de teatro, dança 

e música, entre os quais destaca: Companhia Portu-

guesa de Bailado, Teatro dos Aloés, José Peixoto, Com-

panhia Cão Solteiro, Quorum Ballet, Carolina Fonseca, 

Fernando Mota e Jens Altheimer.

Antes de chegar a Portugal trabalhou vários anos em 

Berlim na área da produção cinematográfica. 

JOHN MOWAT

MIGUEL ANTUNES

PAULO DUARTE RIBEIRO



44 · dim

sa, Cláudio Hochman, Miguel Abreu, Cassefaz, Teatro 

Aberto, A Barraca, Hélder Costa, Teatro Os Papa-Lé-

guas, Raquel Freire, Fernando Gomes, Guilherme Fi-

lipe, António Rama, Pedro Wilson, Art’Imagem, José 

Leitão, Teatro O Bando, João Brites, Teatro de Papel, 

Ninho de Víboras, Companhia Teatral do Chiado, Yellow 

Star,Teresa Guilherme, Martim Pedroso, Palco treze, 

Escola de Mulheres, Marta Lapa, A Tenda entre outros.

No Teatro destaca-se o seu trabalho em A Bíblia - Toda 

a Palavra de Deus Sintetizada, Monólogos da Marijuana, 

Pinóquio, Clube dos pessimistas, Lost in Space, Alazon, 

Cabaret das Virgens, O Fidalgo Burguês, É por aqui !!??, 

As Alegres Comadres, O Grande Salão, Parformance, en-

tre outros.

Em televisão, participou no programa Infantojuvenil 

Programa da Lucy, Floribela 2, Lua vermelha, Resistirei, 

Conta-me como foi, Família Mata, Laços de Sangue, Fei-

tiço de Amor, Sonhos Traídos, Sol de inverno, Bem vindos 

a Beirais, Mulheres, Mar Salgado, Santa Bárbara, entre 

outros.

No cinema, participou em várias curtas metragens 

(Gambozinos, Bílis negra, O bébé, Homemade...). Desde 

2000, que faz dobragens de Séries de desenhos anima-

dos para a Televisão.

É um dos diretores artísticos da Kind Of Black Box, As-

sociação Cultural Sem Fins Lucrativos.

Intérprete, cocriador, ator profissional desde 1996. 

Participou em Fígados de Tigre, com encenação de 

Nuno Carinhas, trabalho que foi o seu estágio de final 

de curso da Escola Profissional de Artes e Ofícios do 

Espetáculo do Chapitô. 

Foi dirigido por: António Pires, José Wallenstein, Carlos 

Pimenta, Sandra Faleiro, Fernando Gomes, Nuno Pino 

Custódio.

A partir de 1997, trabalha com o cómico inglês Jonh 

Mowat e com José Carlos Garcia, Rui Rebelo, Fernan-

do Mota e Sandra Faleiro. Criam uma nova linguagem 

para a Companhia do Chapitô dirigidos por John Mowat 

(Comédia Visual), e a Companhia viaja por todo o mundo 

(Espanha, Itália, França, Noruega, Suécia, Eslováquia, 

República Checa, Irão, Brasil) e percorre Portugal de 

Norte a Sul.

Em Nova Iorque, frequentou workshops da técnica de 

Improv Comedy (2001, 2004).

Em 2000, é cofundador do primeiro grupo de Comédia 

de Improviso a que dá o nome de Commedia A La Carte, 

adaptando o nome da técnica da Commedia Dell’Arte, 

começa então a intercalar o seu trabalho entre a Com-

panhia do Chapitô e este grupo, que conta atualmente 

com um percurso ininterrupto de 15 anos de trabalho e 

digressões no Brasil e em Portugal.

Diretora atores e assistente de encenação de António 

Feio entre 2001 e 2010, Fernando Gomes, José Pedro 

Gomes, Mário Redondo. Diretora de atores da série te-

levisiva Hotel 5 estrelas. 

Inicia a sua atividade na Companhia Teatro Seiva Trupe 

1984/86 (Atriz revelação 1984). Foi bailarina com Olga 

Roriz (COR 1993/98); Amélia Bentes; Sofia Newparth. 

Coreografa Teatro e Ópera Portugal uma comédia mu-

sical e Musical Sexta-feira 13 de António Feio; A Fera 

Amansada e Mundo Mágico de Jack, de Fernando Go-

mes, La Fille du Régiment, Teatro S. Carlos. 

Como atriz trabalha em cinema, televisão, dobragens, e 

teatro: A Ópera de Três Vinténs, João Lourenço, A Aven-

tura de Ulisses, António Feio, Quebranozes, Bruno Co-

chat, Lisboa Cidade Invisível, Fabrizio Pazzaglia, Fados e 

Fadistas, Marco Horácio, Portugal uma Comédia Musical, 

2 Amores, Apanhados na Rede, Fuga, Fernando Gomes, 

Leandro o Rei da Heliria e The Brain, de John Mowat. 

Encena Gato Fedorento ao vivo, Coçar onde é preciso, 

Manobras de Diversão com Marco Horácio, A História de 

Giselle, Os Idiotas, 40 e então (nomeado para o Globo de 

Ouro - Melhor espetáculo 2014), Tiro e Queda, A escola de 

RICARDO PERES

SÓNIA ARAGÃO
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Jedi, no âmbito da exposição europeia Star Wars (Sué-

cia, Madrid e Portugal). 

Colabora entre 2002 e 2015 com Cultural Kids como 

diretora de atores, encenadora e atriz. É fundadora e 

diretora da Cia Teatro Piupardos, cria e encena Cisco 

e a espiral do conhecimento e O Livro do Ano, de Afonso 

Cruz.



46 · dim

A propósito da estreia de Nevoeiro Adentro, o encena-

dor John Mowat orienta a oficina Cair de Cara no Chão 

com o objetivo de conduzir os participantes numa re-

flexão sobre o teatro e a representação, dando ênfase 

às questões visuais e físicas. 

Através do desenvolvimento de jogos, exercícios de 

improvisação e do estudo das técnicas da mímica mo-

derna os participantes serão desafiados a descobrir 

ou a redescobrir os seus corpos, o espaço que ocu-

pam, os objetos que usam e os sons que cada um pro-

duz, trabalhando ainda variadas máscaras da Comme-

dia dell’art e criando diversas personagens.

OFICINA

27 FEV

CAIR DE CARA NO CHÃO
orientação JOHN MOWAT

sáb 15h00 às 17h30

público-alvo m/ 16 anos

lotação 16 participantes

preço único 153 // descontos não aplicáveis
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Abílio, Guardador de Abelhas conta a história de um ho-

mem velho, mas não tão velho assim, que inesperada-

mente se encontra completamente sozinho. Liberta-

-se da solidão e da depressão embarcando na insólita 

aventura de criar abelhas no cimo do seu prédio no 

meio de uma cidade sem nome. A luta contra vizinhas 

ranhosas, gestores de condomínio, fiscais da ASAE, 

pragas de ratos e as inexplicáveis doenças das abe-

lhas é um longo e duro teste à resiliência e a deter-

minação do nosso apicultor aprendiz. Chega a passar 

noites, embrulhado num cobertor a dormir no telhado 

para proteger a enxame que pouco a pouco se vai tor-

nando a paixão da sua vida. 

Quando se torna evidente que as abelhas não conse-

guem produzir mel por falta de flores, Abílio embarca 

numa campanha de criação de jardins urbanos, mo-

bilizando as (antes detestadas) crianças da escola do 

bairro e todo um bando de improváveis jardineiros 

clandestinos. E a cidade que antes soava a tons de cin-

za, e cheirava a filas de trânsito, pouco a pouca ganha 

as cores e o perfume das flores e o sabor do mel. 

Mas a maior conquista de todas dá-se com a entrega 

do primeiro frasco de mel à vizinha que passa, como 

por milagre, de ranhosa para amorosa. 

Abílio, Guardador de Abelhas, é uma parábola que pro-

cura levantar múltiplas questões sobre as prioridades 

atuais das chamadas sociedades desenvolvidas e a 

sustentabilidade da nossa vida coletiva. 

A solidão, o abandono, a falha de estruturas socias, 

a proteção da cadeia alimentar, a relação entre o ho-

mem e a natureza e a urbanização inteligente, são al-

guns dos temas centrais numa narrativa que esconde 

camadas de sentido debaixo de uma superfície apa-

rentemente simples. 

Acima de tudo este espetáculo é sobre os inesperados 

e inevitáveis altos e baixos da vida, celebra a capaci-

dade do ser humano de se reinventar constantemente 

e de se fazer guerreiro na batalha pela sua própria 

felicidade. 

TEATRO

29 FEV, 01 a 04 MAR

ABÍLIO, GUARDADOR DE ABELHAS
de GRAEME PULLEYN

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

público-alvo Pré-escolar (m/ 4 anos) e 1º Ciclo do Ensino Básico

preço único 1,503
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Criação Graeme Pulleyn, 

Luís Belo e Ricardo Augusto

Interpretação 

Graeme Pulleyn e Ricardo AugustoESTREIA
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The Gloaming é uma banda de músicos virtuosos, 

com carreiras pessoais de sucesso, que interpreta 

a música tradicional irlandesa de uma forma nova, 

respeitando com grande fidelidade as suas origens, 

numa fusão com outras sonoridades, nomeadamen-

te o Jazz de Nova Iorque. 

Às velhas canções emprestam poemas da história 

da literatura irlandesa. Ao ritmo frenético com que 

usualmente se toca a música gaélica, substituem um 

tempo mais lento que faz sobressair toda a beleza e 

profundidade musical dos temas. Tendo atuado nas 

principais salas mundiais, vale a pena ressalvar que 

o seu primeiro concerto estava esgotado antes mes-

mo do grupo ter começado a ensaiar. 

Em 2014, lançaram o seu único álbum, recolhendo 

dezenas de críticas entusiásticas e vários prémios. O 

concerto em Viseu ocorre um dia antes da apresen-

tação da banda na Culturgest (Lisboa). Uma oportu-

nidade única de assistir a um momento musical im-

perdível.

MÚSICA

05 MAR

THE GLOAMING

sáb 21h30 | 90 min. aprox. | m/ 6 anos

preço B: 153 (plateia e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais) // descontos não aplicáveis

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Violino/Fiddle Martin Hayes

Voz Iarla Ó Lionáird

Hardanger Caoimhín Ó Raghallaigh

Guitarra Dennis Cahill

Piano Thomas Bartlett
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Uma pintura que conta uma história. Um museu com 

uma história. Um pintor com uma história. A pintura 

conta a história de um homem. Nasceu Simão e mor-

reu Pedro. Foi de Betsaida a Roma. Foi pescador e o 

primeiro papa. O museu é o Grão Vasco. Já é museu 

nacional e faz 100 anos. O pintor é Vasco Fernandes. 

Não se sabe se era filho de um moleiro, ou se foi alu-

no de Rafael. Não se sabe se era religioso ou boémio. 

Foi o primeiro pintor a assinar os seus quadros.

O Painel de S. Pedro, uma pintura a óleo sobre ma-

deira, combina a pintura, o museu e o pintor, numa 

grande história.

Este espetáculo propõe um novo olhar sobre esta 

obra, olhando para o seu interior, olhando ao seu re-

dor e procurando as mãos que a pintaram. 

TEATRO

09 a 18 MAR

PEDRO, PEDRA E GRÃO (título provisório)
de MIGUEL FRAGATA

m/ 8 anos | 40 min. aprox.

o9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 MAR | 15h00 

público-alvo Grupos escolares (2º e 3º ciclos do Ensino Básico)

lotação 2 turmas | preço único 1,503

12 e 13 MAR | sáb e dom 16h00 | lotação 40 lugares | preço único 43 // descontos não aplicáveis

local de apresentação Museu Nacional Gão Vasco
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Atividade programada no âmbito

das comemorações do centenário da fundação do 

Museu Nacional Grão Vasco

ESTREIA
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Nasceu no Porto, em 1983. Estudou no Colégio Alemão 

do Porto. É licenciado em Teatro pela Escola Superior 

de Teatro e Cinema. Completou o Bacharelato em Tea-

tro na Escola Superior de Música e das Artes do Espe-

táculo.

Em 2007 encenou e interpretou o espetáculo Atentados 

em Experiência, apresentado no São Luiz Teatro Muni-

cipal, integrado no ciclo Novos Atores.

Em 2015, concebeu e encenou o espetáculo O Homem 

Sem Rótulo para a EGEAC - Padrão dos Descobrimen-

tos.

Em 2013, concebeu e encenou, com Inês Barahona, o 

espetáculo A Caminhada dos Elefantes, um projeto fi-

nanciado pela Direção-Geral das Artes e coproduzido 

pelo Teatro Maria Matos, Teatro Viriato, Centro Cultural 

Vila Flor e Artemrede — Teatros Associados. Foi ainda 

o intérprete a solo deste espetáculo. Nesse ano diri-

giu, com Giacomo Scalisi, a 5ª. edição do projeto Teatro 

das Compras, uma produção da EGEAC no âmbito das 

Festas de Lisboa. Criou e interpretou vários espetáculos 

que integraram as edições anteriores do mesmo proje-

to. Fez assistência de encenação a Bruno Bravo, Diogo 

Dória, Claudio Hochmann e Madalena Victorino.

Trabalhou regularmente como intérprete em espetácu-

los da companhia de teatro Mala Voadora, sob a direção 

de Jorge Andrade, e também como intérprete e cocria-

dor em espetáculos de Madalena Victorino. Trabalhou 

como ator em espetáculos de Cristina Carvalhal, Cata-

rina Requeijo, Rafaela Santos, Pompeu José, José Rui 

Martins, José Carretas, Gabriel Villela, entre outros. 

Em cinema trabalhou com Pedro Palma e Maria Pinto. 

Interpretou e cocriou espetáculos para crianças, com 

Inês Barahona, Agnès Desfosses (Compagnie Ata - Pa-

ris), Vera Alvelos, Catarina Requeijo e Madalena Victo-

rino. Colaborou ainda na conceção da exposição Uma 

Carta Coreográfica da autoria de Madalena Victorino, 

para a Direção-Geral das Artes.

Desenvolve projetos de relação entre as artes e a edu-

cação, através da criação de oficinas artísticas, visitas 

encenadas e pequenos espetáculos para a Artemre-

de — Teatros Associados, Casa das Histórias - Museu 

Paula Rego, Centro Cultural de Belém, Festival Todos, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Padrão dos Desco-

brimentos, Rede TEIAS, Teatro Maria Matos e Teatro 

Viriato. Colabora também com a editora Orfeu Negro, 

através da criação de leituras encenadas.

MIGUEL FRAGATA

BIOGRAFIAS
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Uma coreógrafa, dois compositores: Clara Andermatt, 

Jonas Runa e António Sá-Dantas. Um solo, um trio, 

uma performance, um concerto, uma dança. Momen-

tos de composição, improvisação, experimentação e 

colaboração.

Depois da apresentação da primeira residência deste 

projeto, Clara Andermatt estreia Suspensão.  

Suspensão como movimento perpétuo circular entre 

encerramento e abertura, entre o ritmo marcado por 

ser e não ser, entre a debilidade e a força. Obsessão, 

exploração inquieta, espécie de procura que ignora o 

seu objetivo final. Uma livre associação, uma rutura 

constante das soluções de continuidade.

Toda a aparição pode ser vista como dança ou como 

música.

DANÇA

12 MAR

SUSPENSÃO
de CLARA ANDERMATT

sáb 21h30 | 60 min. | m/ 6 anos

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

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Direção Clara Andermatt

Criação e interpretação Jonas Runa,

António Sá-Dantas e Clara Andermatt 

Consultor artístico Vítor Rua 

Cenografia João Calixto 

Sistema eletrónico de interação, luz e som Jonas Runa

Figurinos A equipa

Produção ACCCA

Coprodução Teatro Viriato

Apoio O Espaço do Tempo

Agradecimentos Zé Pereira, Nelson Almeida, Tomás Pereira, 

João Miguel Almeida,

Teatro do Bairro e São Luiz Teatro Municipal

ESTREIA
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Iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. 

Em 1980, ingressa no London Studio Centre em Lon-

dres com uma bolsa de estudo obtendo a licenciatura 

em 1984. Na mesma altura recebe 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 Me-

tros de Ramón Oller (1989-91, Barcelona). 

Em 1991, cria 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 Ver-

de, organizando várias ações de formação e realizando 

diversos espetáculos com bailarinos e músicos daquele 

país, uma cooperação que se manteve durante 7 anos 

consecutivos e que continua presente até ao momento.

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 cine-

ma.

Ao longo da sua carreira, tem sido distinguida com di-

versos prémios dos quais se destacam: 1º Prémio do III 

Certamen Coreográfico de Madrid com a coreografia En-

-Fim (1989); Menção Honrosa do Prémio Acarte/Madalena 

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 Al-

mada pela obra Uma História da Dúvida (1999).

Nasce em Lisboa em 1989. Após ter estado na Acade-

mia de Amadores de Música onde estudou violino com 

Gareguin Aroutiounian e Análise e Técnicas de Compo-

sição com Eurico Carrapatoso, começou por estudar 

composição com João Madureira e ingressou em 2008 

na Universidade de Artes de Graz (KUG) onde fez a li-

cenciatura em composição com Beat Furrer e em dire-

ção de orquestra com Martin Sieghart. 

Compôs para diversas formações, desde instalações 

sonoras e peças para instrumentos a solo a peças 

para orquestra. Apresentadas nas salas Minoritens-

sal, Stefaniensaal e no festival Musikprotokoll na Hel-

mut-List Halle em Graz, assim como no CCB em Lis-

boa, as suas peças contaram com intérpretes como a 

Orquestr’Utópica, o coro CantAnima e Luís Madureira, 

entre outros. Tendo composto bastante para voz, traba-

lhou com textos de Kandinsky, Pessoa, Margret Kreidl e 

Salette Tavares, tendo de momento começado a desen-

volver um teatro musical com o escritor e encenador 

Lucas Cejpek. 

De momento é maestro de dois coros e canta no coro da 

ópera em Graz, assim como num recém criado quarte-

to vocal como contratenor. Como maestro dirigiu várias 

obras contemporâneas em concerto e gravação, muitas 

delas estreias absolutas. A partir de janeiro será o jo-

vem compositor residente de 2016 na Casa da Música 

Porto. 

CLARA ANDERMATT

ANTÓNIO BREITENFELD SÁ-DANTAS 

BIOGRAFIAS
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Compositor/improvisador, investigador e musicólogo. 

Em 2008 concluiu a licenciatura em Sonologia no Con-

servatório Real de Haia (Holanda), e em 2015, o doutora-

mento em Ciência e Tecnologia das Artes, especialização 

em Informática Musical, na Universidade Católica Portu-

guesa, com tese Estéticas da Música Informática: Energia 

Musical Irrealizada. Criou, com Jorge Lima Barreto, o duo 

Zul Zelub em 2007, proposta conceptual experimentalis-

ta para piano e música eletrónica de arte. Zul Zelub edi-

tou o CD Ultimaton e realizou concertos na Casa da Mú-

sica e na Culturgest, entre outros. Colabora com a artista 

plástica Joana Vasconcelos, participando em 2013 na 55ª 

Bienal de Veneza onde realizou dois concertos (Solo with 

Robot Orchestra e Jonas Runa Cosmic Ensemble) e uma 

conferência (From Luigi Nono to the XXIst century: an infi-

nity of possibilities) a bordo do Trafaria Praia, Pavilhão de 

Portugal. Em 2014, a colaboração implicou a composi-

ção de uma sinfonia eletroacústica para 168 telefones, a 

ser integrada na obra Call Center de Joana Vasconcelos. 

Em 2015, participa na 56ª Bienal de Veneza com a perfor-

mance eletrónica Sinchronicity, apresentada no contexto 

da obra Giardino dell’Eden (Garden of Eden), de Joana 

Vasconcelos. Compôs música para dança contemporâ-

nea, colaborando com a coreógrafa Clara Andermatt nas 

obras Dez Mil Seres (2012), Fica no Singelo (2013) e Dan-

ce Bailarina Dance (2013). Realizou diversos concertos 

com o músico, filósofo e xamã, Spiridon Shishigin (duo 

Khomus/Kyma), sendo nomeado em 2011 representante 

português da música siberiana de Khomus e da IJHS (In-

ternational Jew’s Harp Society).

Nascido em 1961, é um nome exponencial da música e 

da arte portuguesa contemporâneas.

Em 1980, forma o Grupo Novo Rock (GNR) e em 1982, 

cria os TELECTU juntamente com Jorge Lima Barreto, 

tendo atuado por todo o mundo e gravado com Elliott 

Sharp, Louís Sclavis, Daniel Kientzy, Evan Parker, 

Sunny Murray, Gerry Hemingway, Giancarlo Schiaffini 

e Paul Rutherford.

Com intensa atividade, projetou diversas situações para 

multimedia, performarte, teatro, dança, poesia, vídeo, 

cinema, com algumas das mais prestigiantes figuras 

da interarte. Guitarrista e polinstrumentista; produtor, 

designer, pintor, pedagogo, videasta, poliartista.

Desde 1987, num voluntarioso ato de autodidaxia, con-

siderou decisivamente o trabalho de compositor e nes-

te contexto evoluiu de forma meteórica.

A sua obra reflete um recorte pósmoderno, preliminar, 

variegado, recusa empirista da confinação cultural, nas 

fronteiras estilísticas e idioletais do experimentalismo.

Numa atividade diversificada como compositor desvin-

culado do estereótipo académico, procura outras situa-

ções texturais, investiga inovações timbricas e rítmi-

cas, inventa estruturas inéditas, numa atitude solitária, 

lírica e livre.

JONAS RUNA

VÍTOR RUA
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Consciente de que o novo circo constitui uma mais-

-valia ao nível formativo de crianças e jovens, o Tea-

tro Viriato promove esta oficina centrada na des-

coberta do malabarismo, dos objetos do circo, nos 

lançamentos, no equilíbrio de objetos, nas pirâmides 

e nas forças combinadas.

Os orientadores da companhia circense Erva Dani-

nha propõem um trabalho assente no contacto com 

as técnicas do circo e na consciência da sua relação 

direta com espaço, corpo e mente. 

O objetivo passa por experimentar o circo por dentro, 

usando as mãos, pés e cabeça em busca do impen-

sável.

OFICINA

21 a 24 MAR

ARTES DO CIRCO – MALABARISMO, EQUILÍBRIOS E ACROBACIA
orientadores VASCO GOMES e JORGE LIX

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

público-alvo dos 10 aos 14 anos

lotação 16 participantes

preço único 253 // descontos não aplicáveis
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Inspirada pela impermanência das coisas, motivo 

que, acredita, alimenta o desenvolvimento e a cria-

tividade da existência, Susana Santos Silva lançou o 

álbum Impermanence. 

Com raízes na tradição jazzística e fortemente ligada 

à improvisação livre e experimental, a música que 

será apresentada neste café-concerto faz parte de 

uma história musical impermanente e em constante 

evolução.

A trompetista, improvisadora e compositora, reúne 

neste projeto João Pedro Brandão, Hugo Raro e Mar-

cos Cavaleiro com quem colabora regularmente, e 

Torbjörn Zetterberg, contrabaixista sueco com quem 

tem trabalhado nos últimos dois anos.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

23 MAR

IMPERMANENCE

qua 22h00 | 60 min. | Todos os públicos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Trompete e flugel Susana Santos Silva

Saxofone Alto e flauta João Pedro Brandão

Piano Hugo Raro

Contrabaixo Torbjörn Zetterberg

Bateria Marcos Cavaleiro
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Trompetista, improvisadora e compositora nasce no 

Porto em 1979.

Em 2004, conclui a Licenciatura em Trompete na Esco-

la Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, 

frequentando o último ano na Stlaatliche Hochschule 

für Musik Karlsruhe na classe do Prof. Reinhold Frie-

drich, onde também teve aulas de trompete barroca 

com o Prof. Dr. Edward Tarr.

Em 2008, conclui a Licenciatura em Trompete/Jazz na 

ESMAE.

Em 2010, conclui o Mestrado em Jazz Performance na 

Codarts em Roterdão, onde trabalha com Eric Vloei-

mans, Jarmo Hoogendjik, Wim Both, Dick de Graaf e 

Kris Goessens.

É membro cofundador da Associação Porta-Jazz e do 

seu selo discográfico, Carimbo.

Integra a Orquestra Jazz de Matosinhos desde 1998, 

com a qual toca com Lee Konitz, Chris Cheek, Kurt 

Rosenwinkel, Maria João, João Paulo Esteves da Silva, 

Maria Schneider, Mark Turner, Rich Perry, John Riley, 

Carla Bley, Steve Swallow, Bob Berg, Dan Weiss, Gerald 

Clever, John Hollenbeck, Theo Bleckman, Jordi Rossi, 

Kurt Rosenwinkel, Jacob Sacks, entre muitos outros.

Fez parte da European Movement Jazz Orchestra, uma 

big band formada por músicos de Portugal, Alemanha 

e Eslovénia, com quem tocou em Portugal, Eslovénia, 

Alemanha, Croácia, Áustria, Bélgica e Egito.

Em 2011, edita pela TOAP o seu primeiro álbum, Devil’s 

Dress. Com este quinteto representa Portugal no Festi-

val 12 Points em Dublin.

Os seus projetos atuais incluem o seu quinteto Imper-

manence, o trio LAMA, duos com Torbjörn Zetterberg, 

Kaja Draksler e Jorge Queijo, um trio com Zetterberg e 

Hampus Lindwall e uma colaboração com o trio belga 

De Beren Gieren. Todos estes projetos estão editados 

em disco na Clean Feed e Carimbo Porta-Jazz e em vinil 

na Wasser Bassin. É, também, líder de um novo projeto 

Life and Other Transient Storms, com Lotte Anker, Sten 

Sandell, Torbjörn Zetterberg e Jon Fält. Integra ainda o 

Coreto, João Guimarães Octeto e Torbjörn Zetterberg Och 

Den Stora Frågan.

Tem-se apresentado em concertos em Espanha, Fran-

ça, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, 

Suiça, Polónia, Hungria, Roménia, Eslovénia, Croácia, 

Kosovo, Sérvia, Itália, Grécia, Egito, Irlanda, Suécia, 

Noruega, Dinamarca, Finlândia, USA, Uruguai, Argen-

tina e Finlândia.

Iniciou os seus estudos musicais na Academia Parnaso 

com a professora Maria de Lourdes Alves. Mais tarde es-

tudou na Escola de música Silva Monteiro e no Conser-

vatório de Música do Porto. Estudou piano e harmonia na 

Escola de Jazz do Porto entre 1994 e 1996. Paralelamen-

te prosseguiu com os seus estudos clássicos. Em 1997, 

mudou-se para Londres onde durante 3 anos estudou 

na Middlesex University, e onde viria a concluir o BA Ho-

nours in Jazz Performance em julho de 2000, ano em 

que regressa a Portugal.

Estudou com Stuart Hall, Eddie Parker, Chris Batchelor, 

SUSANA SANTOS SILVA

HUGO RARO

BIOGRAFIAS
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Jim Treewek, Pete Churchil, Pete Saberton, Constantin 

Sandu, Pedro Guedes, Rob Townsend, Nicki Illes, Fran-

cois Evans, entre outros.

Participou em workshops de John Taylor, Phil Robson, 

Julian Siegel, Stan Stulzman, Norma Winstone, Gene 

Calderazo, Stephan Oliva.

Foi professor de piano, harmonia e improvisação, entre 

2000-2003, na Escola de Jazz do Porto e no Instituto Orff 

do Porto.

É atualmente professor de piano jazz, harmonia e combo 

na Escola de música Valentim de Carvalho.

Participou como músico na peça Marlene, com a compa-

nhia de teatro Seiva Trupe em 2001. Com a mesma com-

panhia participou nas peças Porto em direto e Um Barco 

na cidade, ambas em 2009.

Esteve em Plymouth como artista residente em junho de 

2005 a desenvolver com a companhia de dança contem-

porânea Attik Dance a peça Passion Fruit que foi apre-

sentada em vários eventos em Devon e Cornwall.

Trabalhou com o elenco do Teatro Nacional S. João em 

junho de 2007 na peça Outlet.

Compôs a música para o espetáculo Jardim de estórias, 

da companhia de teatro Tenda de Saias, em abril de 2011.

Participou, no espetáculo Ópera de Todos, inserido na pro-

gramação de Guimarães, Capital Europeia da Cultura.

No âmbito pedagógico, participou no projeto Jazz trocado 

por miúdos que se propõe levar às escolas um espetácu-

lo comentado da história do jazz, desde as raízes até aos 

nossos dias, com o intuito de dar a conhecer a música 

aos mais novos.

Nasceu a 31 de maio de 1977. Iniciou os seus estudos 

musicais na Escola de Música Óscar da Silva onde, en-

tre 1992 e 1997, estudou Flauta Transversal com o pro-

fessor Luís Carrapa. Em 1999, começa a estudar Jazz 

num combo do pianista Paulo Gomes e, em 2002, inicia 

o estudo do Saxofone com o saxofonista Mário Santos.

Concluiu o curso de Jazz (saxofone) da ESMAE (Esco-

la Superior de Música do Porto), em 2007, tendo sido 

aluno de José Luís Rego, Mário Santos, Pedro Guedes, 

Carlos Azevedo, Telmo Marques, Nuno ferreira, Michael 

Lauren, Paulo Perfeito. Esteve, entre janeiro e julho de 

2007, no Lemmensinstitut (Bélgica) onde estudou com 

Frank Vaganné, Dré Palemaerts, entre outros.

Finalizou, em maio de 2012, o Mestrado em Jazz da ES-

MAE tendo estudado composição com Carlos Azevedo e 

Paulo Perfeito.

Teve oportunidade de ter aulas e participar em 

workshops com vários Saxofonistas: Mark Turner, Greg 

Osby, Chris Cheek, Steve Wilson, Bill Mchenry, Miguel 

Zenon, Jaleel Shaw, e com os compositores Maria Sch-

neider e Jason Lindner.

Em abril de 2006, com o Sexteto de Jazz da ESMAE, par-

ticipou na 4ª Festa do Jazz no São Luiz, onde lhe foi atri-

buído o prémio de Melhor Solista e Melhor Combo. Este 

grupo apresentou-se no Guimarães Jazz 2006.

Integra atualmente a Orquestra Jazz de Matosinhos ten-

do já participado em vários projetos, nomeadamente na 

gravação de Bela Senão Sem – OJM + João Paulo Este-

ves da Silva (2013), Amoras e Framboesas – OJM + Maria 

João (2011), Our Secret World – OJM + Kurt Rosenwinkel 

(2010), Portology – OJM + Lee Konitz e o arranjador Ohad 

Talmor (2006). Com a OJM tocou em várias salas de Por-

tugal e Europa, nos conceituados clubs de NY, Birdland 

e Iridium, e no Berklee BeanTown Jazz Festival em Bos-

ton).

Em junho de 2012, lançou o álbum Aljamia com música 

composta e arranjada por si para o CORETO – grupo de 

11 músicos que atualmente lidera – numa edição com o 

Carimbo Porta-Jazz. Este álbum foi aclamado pela críti-

ca nacional e internacional tendo sido considerado pela 

Jazzlogical como Melhor disco de Jazz nacional.

Atuou com este projeto na Casa da Música (Novos talen-

to Jazz Nacional), 11ª Festa do Jazz do São Luiz, Festival 

Sines em Jazz, Festival Porta-Jazz, Festa do Avante, etc. 

Este grupo lançou em 2014 Mergulho, o seu 2º álbum, 

com música da AP.

JOÃO PEDRO BRANDÃO
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Para além deste, destacam-se outros projetos na área 

do jazz: Bode Wilson (trio com Demian Cabaud e Mar-

cos Cavaleiro) que editou o seu 1º álbum 26 pelo Carim-

bo Porta-Jazz (2014); AP Quinteto, com quem grava 6e5 

editado pela TOAP (2011); Lúcia Martinez Quarteto, com 

quem grava Soños e Delírios (2010) e De Viento e de Sal 

(2014) editados pela Karonte.

Fundou em julho de 2010, juntamente com Luís Euri-

co Costa, a Associação Porta-Jazz. Esta Associação que 

atualmente dirigem com Susana Santos Silva, tem 

como objetivo promover o Jazz e os seus músicos na 

cidade do Porto. Neste contexto, organizou 4 edições 

do Festival Porta-Jazz, criou o Carimbo Porta-Jazz de 

apoio à edição discográfica independente, entre muitas 

outras atividades da associação. É professor no Con-

servatório de Música do Porto e na Escola de Música 

Valentim de Carvalho.

Paralelamente à atividade musical, estudou Engenha-

ria Química na Faculdade de Engenharia da Universi-

dade do Porto tendo finalizado a licenciatura em julho 

2000.

Nasceu em Basel, Suíça, em 1980. Iniciou os seus estu-

dos musicais na cidade da Guarda.

Estudou na escola Taller de Musics em Barcelona e, 

mais tarde, licenciou-se pela Escola Superior de Músi-

ca e Artes do Espetáculo do Porto. Estudou com Acácio 

Salero, Alexandre Frazão, Marc Miralta, Michael Lauren, 

entre outros.

Já teve a oportunidade de colaborar com André Fernan-

des, André Matos, Afonso Pais, Ana Bacalhau, Ana Mou-

ra, Bernardo Sasseti, Bernardo Moreira, Bill Carrothers, 

Carlos Barreto, David Doruzka, Demian Cabaud, Ernesto 

Jodos, Guillermo Klein, Jeff Davis, João Moreira, Julian 

Arguelles, Jesus Santandreu, Jorge Rossy, Leo Genove-

se, Maria João e Mário Laginha, Matt Renzi, Nuno Fer-

reira, Nelson Cascais, Phil Grenadier, Romain Pilon e 

Sara Serpa.

É membro da Orquestra Jazz de Matosinhos desde 2007, 

tendo colaborado com Carla Bley, Chris Cheek, Jim Mc-

Neely, Kurt Rosenwinkel, Lee Konitz, Maria Schneider, 

Maria Rita, Maria João, Mayra Andrade, Mark Turner, 

Manuela Azevedo, Ohad Talmor, Perico Sambeat, Steve 

Swallow e Rich Perry.

Atualmente, é professor de bateria no Curso Profissional 

de Jazz do Conservatório de Música da Jobra. É endor-

ser da marcas Turkish e Craviotto.

MARCOS CAVALEIRO 
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Pelo quinto ano consecutivo, o Teatro Viriato promove o K Cena 

– Projeto Lusófono de Teatro Jovem, em parceria com o Teatro Vila 

Velha (Brasil) e o Instituto Camões/Centro Cultural Português 

- Pólo do Mindelo (Cabo Verde). Lançado em 2012, esta é uma 

iniciativa que tem como objetivo fomentar a valorização e o reco-

nhecimento da Língua Portuguesa e do teatro como veículos para 

o desenvolvimento da identidade lusófona e de enriquecimento 

pessoal. A quinta edição coincide com a celebração dos 10 anos 

de promoção de projetos de Teatro Jovem no Teatro Viriato. Em 

vez da habitual criação de três peças originais, uma em cada país 

de acolhimento do projeto, cabe ao encenador Graeme Pulleyn 

desenvolver um processo criativo com um grupo de jovens de Vi-

seu, no qual irão também participar os encenadores Marcio Mei-

relles (Brasil) e João Branco (Cabo Verde) e alguns participantes 

de edições anteriores, que culminará com a apresentação de uma 

peça de teatro que reflectirá as ideologias e temáticas vivencia-

das pelos participantes.

01, 02, 04 e 05 ABR’16

ESTREIA

sex e sáb 21h30  

preço 2,503 · público-alvo m/ 12 anos 

seg e ter 15h00

preço 13 · público-alvo Ensino Secundário
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parceiroparceiro
mecenas 
do projeto

estrutura 
financiada por

Uma iniciativa 
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Convicto de que a cidade deve participar na atuali-

dade artística e assumindo-se como um espaço de 

descoberta e de aprendizagem, o Teatro Viriato tem 

promovido nos últimos 10 anos o desenvolvimento de 

projetos de Teatro Jovem. Iniciou essa formação tea-

tral em 2005 ao integrar o projeto nacional da Cultur-

gest PANOS – Palcos novos, palavras novas, que aliava o 

teatro juvenil às novas dramaturgias, numa clara ins-

piração no programa Connections do National Theatre 

de Londres. Em 2012, decidiu abraçar um novo desafio 

internacional, assente na promoção do teatro jovem 

mas também da lusofonia. O K Cena – Projeto Lusófono 

de Teatro Jovem, voltou a reunir vários jovens de dife-

rentes nacionalidades (Portugal, Brasil e Cabo Verde), 

realidades culturais e contextos, mas ligados entre si 

pela Língua Portuguesa. 

Para assinalar esta data de um simbólico percurso 

de formação teatral, sensibilização de públicos e de 

formação pessoal, o Teatro Viriato realizou um docu-

mentário que funciona como um documento de me-

mória futura, mas também de partilha de convicções, 

de cumplicidades, de sorrisos e de sonhos dos jovens 

participantes.

O que fica destes projetos na vida dos participantes 

10 anos depois?

DOCUMENTÁRIO

02 ABR

10 ANOS DE TEATRO JOVEM
realização e montagem ZITO MARQUES

sáb 16h00 | duração a definir | Todos os públicos | Entrada gratuita
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A poética existente na obra fotográfica de Henri Car-

tier-Bresson dá o mote para a nova produção de An-

tónio Cabrita e São Castro. Rule of Thirds é uma peça 

coreográfica para quatro bailarinos que se inspira nas 

imagens do fotógrafo mas também na sua maneira de 

pensar o ato criativo. 

Depois de Play False (Prémio Autores 2015, SPA - Melhor 

Coreografia), centrado no universo teatral de Shakes-

peare, a nova criação dos coreógrafos procura o lado 

mais humano e poético do sujeito captado de forma ex-

cecionalmente natural e exímia pela lente deste fotó-

grafo francês, e por isso, o que sobe ao palco é a sensi-

bilidade, a intuição e o sentido de geometria visível no 

arquivo de Cartier-Bresson.

DANÇA

09 ABR

RULE OF THIRDS
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO | ACSC

sáb 21h30 | duração a definir | m/ 6 anos

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

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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Conceito e coreografia

António Cabrita e São Castro

Interpretação

António Cabrita, São Castro, 

Margarida Belo Costa e Luís Malaquias 

Produção Vo’Arte

Coprodução Culturgest e Teatro Viriato

Apoio Centro Cultural de Belém 

e Companhia Nacional de Bailado 
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A poética existente na obra fotográfica de Henri Cartier-Bresson, dá-nos o mote para a nova produção intitulada Rule of 

Thirds, tanto a nível coreográfico como dramatúrgico.

Nesta criação para três bailarinos, inspiramo-nos em torno da obra fotográfica do artista, não utilizando apenas as suas 

imagens mas também orientados pela sua maneira de pensar o ato criativo.

O que nos fascina nesta abordagem criativa a partir de uma obra fotográfica, não é somente o confronto com o ato de criar 

a partir do conceito de uma obra visual estática, mas também toda a forte carga emocional e humana envolvida numa 

simples foto.

A natureza anárquica, mas ao mesmo tempo muito formal e técnica de criar/fotografar do artista, será utilizada como 

ferramenta de trabalho no processo de criação.

Quando decidimos partir de uma proposta visual/fotográfica para esta criação, após “Play False”, onde abordámos os 

textos e universo teatral de Shakespeare, encontramos no trabalho de Cartier-Bresson o lado mais humano e poético do 

sujeito captado de forma excecionalmente natural e exímia.

Sensibilidade, intuição e sentido de geometria. A beleza formal das imagens, o inigualável conteúdo expressivo, o acaso 

objetivo, a compreensão através dos olhos. Um instante que revela a ambiguidade do visível, uma dramaturgia aberta em 

torno de cada imagem, cada movimento que parece ter terminado e de outro que vai começar.

A poética do silêncio...

O movimento em pausa.

O tempo na fotografia é pontual, na dança é infinito, o espaço na fotografia é restrito, na dança é dilatado. O absoluto domí-

nio do tempo, a que se junta o controlo do espaço. Um simples olhar sobre a vida, uma espécie de interrogação perpétua 

e uma resposta imediata, num mundo onde se fala e pensa demasiado... onde se sabe de tudo, mas não se compreende

nada...

O mistério da fotografia apesar de captar o momento para sempre, ao contrário da dança, não o capta na sua totalidade. 

E é precisamente nesse lugar de mistério em que as duas artes se tocam, que nos interessa trabalhar. Onde o detalhe do 

gesto se encontra e é intrínseco ao ato de nos movermos, numa linguagem própria, que nos fala sem o uso da palavra.

A fotografia é tempo fragmentado e enquadrado no real. O palco o enquadramento do corpo em tempo real.

NOTA DE CRIAÇÃO
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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 

Ana Rilho, André Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina 

Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel 

Fernandes, João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, 

Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca 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 (53); Amigos do Teatro 
Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube de Viseu; Profissionais 
do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e SMAS, todos os 
restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios 
membros institucionais das Obras Sociais, Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe 
beneficiar de descontos progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos 
da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.

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

ASSINATURAS

Mini

Preço
A 103

2

Preço
B 153

1

Total de 
bilhetes

3

Custo 
normal

353

Preço 
assinatura

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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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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Amigos · 2016

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão • Abyss & Habidecor; 
Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta; 
Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Quinta da Fata • UDACA; 
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu de Grão Vasco;
Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Maria Albuquerque 
Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra 
Ferreira • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • 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 • João Pedro Lopes Simões e Litao Huang • José Luís Abrantes • Júlio da Fonseca 
Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Miguel 
Costa e Mónica Sobral • Nanja Kroon • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo Marques • 
Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • 
Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada;
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa 
• Maria Leonor Martins • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha 
Ferreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2016

Apoio à divulgação · 2016
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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; 

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

na PsicoSoma e no Forlife (consultar tabela);

·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente.

A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de 

descontos no Teatro Viriato e em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

Geral 232 480 110 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

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


