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PROGRAMAÇÃO

JANEIRO

TRILOGIA de FAUSTO BORDALO DIAS21 sáb 21h30

26 
27

FILHO DA TRETAqui
sex 

21h30
21h30

21 JAN a 31 MAR POR DELICADEZA

FEVEREIRO

FÃ 25 sáb 16h00 
21h30

ÍCARO08 a 10
11

qua a sex
sáb

10h30 e 15h00
16h00

02 A TUNDRAqui 21h30

04 IVAN OU A DÚVIDAsáb 21h30

15 SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVEqua 21h30

DAS TORMENTAS À BOA ESPERANÇA04 sáb 09h30 às 13h00 
14h30 às 19h00

DAS TORMENTAS À BOA ESPERANÇA04 sáb 09h30 às 13h00 
14h30 às 19h00

01, 02, 06 e 09 E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA?
ver programa completo, pág. 08

23, 24, 26, 27, 30 e 31 E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA?
ver programa completo, pág. 08

MARÇO

HALLO15 qua 21h30

03 A CONSTITUIÇÃOsex 21h30

11 A MINHA HISTÓRIA DA DANÇAsáb 21h30

18 SONGS FOR SHAKESPEAREsáb 21h30

25 
26

AS CRIADASsáb 
dom

21h30
16h00

ONDE ESTÁ A TUA DANÇA?10 sex 10h00 às 12h00
e 15h00 às 17h00

DE DENTRO PARA FORA E DE PERNAS
PARA O AR (E PARA O CHÃO)
ver programa completo, pág. 37

23 MAR a 14 DEZ

3 MOVIMENTOS24 JAN ter 19h30 às 21h00

3 MOVIMENTOS01
15 
21

qua
qua
ter

20h30 às 23h00
21h30 às 22h45
19h30 às 21h00
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O meu último editorial...

Tenho tanto para dizer que me faltam as palavras... que, desta vez, são ainda mais pessoais e intransmis-

síveis. A minha vida em Viseu foi tão intensa que tudo o que possa dizer é redutor. Nunca vivi vida tão longa 

e consequente. Nunca acreditei tanto no futuro como em Viseu. Nunca acreditei tanto nas pessoas como 

em Viseu. Nunca pensei conseguir conciliar ideias e projectos como em Viseu. Sempre pensei ser possível 

fazer o que fizemos e agora deveria ser possível fazer muito mais. 

O meu último editorial...

No primeiro discurso que fiz como director do Teatro Viriato falei de festa; falei de uma programação em 

que o pensamento, a criação e a descoberta andassem movidos pelo motor da celebração. Em festa. Curio-

samente, hoje, no dia em que escrevo este editorial, estreio A Festa (da Insignificância) em Paris; um mês 

depois de ter sido nomeado como director artístico da Companhia Nacional de Bailado. E cito Chico Buar-

que: Foi bonita a festa pá...

Saio do Teatro Viriato com uma enorme sensação de liberdade e com o sentimento de dever cumprido! O 

meu último editorial é de agradecimento aos amigos que a cidade me deu. Amizades assim não voltarão 

a acontecer! Obrigado João Luís Oliva, obrigada Maria José Arede e ainda João Fonseca, Fidalgo Feitas, 

Jorge Silva, Ribeiro de Carvalho, José Matos, Benigno Rodrigues e tantos mais que o limite físico destas 

páginas não permite citar.

À grande equipa deste nosso Teatro presto a minha homenagem e agradecimento mais do que especial. 

Obrigado por terem transformado duas décadas de trabalho exigente num dos períodos mais prazero-

sos da nossa existência. Obrigado por terem feito do Teatro Viriato um modelo a seguir, uma referência 

reconhecida muito além da cidade que o acolhe. O Teatro Viriato é, hoje em dia, mais do que um equipa-

mento  feito à imagem de uma direção artística. O Teatro Viriato é um colectivo que funciona em osmose 

com a orientação geral e programática. O Teatro Viriato atingiu a maioridade... Deixem-no viver. Ele será 

sempre melhor!

Paulo Ribeiro*

EDITORIAL

* Último editorial de Paulo Ribeiro, responsável pela programação do ano de 2017 do Teatro Viriato. 

p.s. Em nome de um... chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, continuarei a escrever de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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A nova temporada do Teatro Viriato procura uma vez 

mais contribuir para a reflexão e desenvolvimento de 

uma busca incansável de novos significados para a vida. 

São vários os criadores que, no início de 2017, contri-

buem em Viseu para essa demanda, nomeadamente 

Fausto Bordalo Dias, Maria João, José Pedro Gomes, 

Mickäel de Oliveira, Marco Martins, Wim Vandekeybus 

e Martin Zimmermann, entre outros. A programação 

fica ainda marcada por duas estreias: uma na dança 

com Luís Guerra e outra no teatro com Sónia Barbosa. 

Em 2017, Henrique Amoedo regressa a Viseu enquan-

to Artista Residente do Teatro Viriato. O coreógrafo irá 

desenvolver um trabalho de formação no sentido de fo-

mentar competências críticas e criativas.

A nova programação de janeiro a março inicia com uma 

viagem pela história da expansão portuguesa através do 

concerto de Fausto Bordalo Dias que, no palco do Teatro 

Viriato, revisita temas de cada uma das três obras que 

compõem a sua Trilogia (21 de janeiro) sobre a diáspora 

lusitana. Um momento único e memorável. Ao nível da 

comédia, a treta está de regresso ao Teatro Viriato. Zezé 

faz-se acompanhar, em Filho da Treta (26 e 27de janei-

ro), do descendente do saudoso Toni. Ambos discutem 

sobre as famílias de hoje, as redes sociais, os refugia-

dos e “tantas outras pragas que assolam o mundo”. 

O mês de fevereiro inicia com a estreia de A Tundra (02 

de fevereiro). A nova criação de Luís Guerra teve como 

ponto de partida um convite à sua avó, para esta inte-

grar a coreografia, na companhia de dois bailarinos e 

um ator. A peça, que é apresentada ao abrigo do pro-

grama de apoio à criação, da rede 5Sentidos, promete 

um poema visual coreografado. Também Sónia Barbosa 

estreia mais um momento da sua pesquisa de criação 

teatral que tem como base a obra Os Irmãos Karamázov, 

de Fiódor Dostoiévski. Ivan ou a Dúvida (04 de fevereiro) 

surge após duas residências e duas apresentações in-

formais no Teatro Viriato. A encenadora tem-se debru-

çado sobre as temáticas e o percurso da personagem 

Ivan Karamázov. A companhia Trupe dos Bichos propõe 

uma experiência que leva o público até à Grécia Antiga, 

repleta de mitos, deuses e vida mágica. Ícaro (08 a 11 

de fevereiro) sobe ao palco numa recriação pouco con-

vencional, com múltiplas escritas, onde uma poetisa 

revisita os cantos, ao mesmo tempo que os funde com a 

música. A completar 30 anos de atividade, a companhia 

Ultima Vez, do coreógrafo Wim Vandekeybus, continua a 

ser uma das melhores companhias de dança europeia. 

O coreógrafo traz a Viseu a sua mais recente criação. 

Speak low, if you speak love (15 de fevereiro), na qual 

analisa o amor enquanto a forma de estar na vida mais 

caprichosa. Sendo interpretado por oito potentes baila-

rinos e quatro músicos ao vivo, este é um espetáculo 

que tem vindo a colher excelentes críticas. Na música 

destaque para Fã (25 de fevereiro), um espetáculo que 

junta a música dos Clã, a encenação de Nuno Carinhas e 

o guião de Regina Guimarães. A nova produção do Tea-

tro Nacional São João é um musical infantojuvenil mas 

que se destina a todos os públicos e que brinca com o 

imaginário do teatro, com os nossos medos, ansiedades 

e descobertas. 

O jovem encenador viseense Michäel Oliveira, com um 

percurso notável, apresenta pela primeira vez o seu 

trabalho no palco do Teatro Viriato. A peça intitulada A 

Constituição (03 de março) é interpretada por um belo 

grupo de atores que se propõe redigir uma nova cons-

tituição, mais moderna e que revê todos os princípios 

que regem o estado. Depois de Clara Andermatt ter 

partilhado a sua visão de história da dança, cabe à co-

reógrafa Madalena Victorino (10 de março) dar a conhe-

cer os criadores, os movimentos e correntes artísticas 

que contribuem para configurar a sua ideia de dança. 

O Teatro Viriato tem vindo a afirmar-se no panorama 

nacional como uma das estruturas de programação 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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mais conscientes da importância da área do novo circo. 

Por isso, em parceria com a Culturgest e com o Centro 

Cultural Vila Flor, o Teatro Viriato acolhe aquele que é 

considerado um dos génios desta área na Europa. Mar-

tin Zimmermann apresenta o seu extraordinário solo 

Hallo (15 de março), que circula pelo mundo desde 

2014. Certamente será um momento especial que ficará 

inscrito na memória do percurso do Teatro Viriato. Os 

belos poemas de Shakespeare também farão parte da 

programação. Songs for Shakespeare (18 de março) é a 

mais recente aventura da conceituadíssima cantora Ma-

ria João e do seu novo projeto musical, o coletivo Ogre. 

A terminar a programação da temporada, a imperdível 

peça As Criadas, com encenação de Marco Martins. O 

Teatro Viriato assumiu a coprodução desta peça que se 

tem revelado um sucesso de bilheteira no Teatro Nacio-

nal Dona Maria II. A peça conta com a interpretação de 

três atrizes de luxo: Beatriz batarda, Luísa Cruz e Sara 

Carinhas.

No âmbito do Sentido Criativo, são várias e aliciantes as 

propostas do Teatro Viriato para alunos, professores, 

terapeutas, educadores, pais, famílias e público em 

geral. Depois de uma primeira experiência aplaudida 

por professores e alunos, a oficina E tu Camões, não di-

zes nada? ( 23 de janeiro a 09 de fevereiro) Regressa 

à programação do Teatro Viriato. Para diversos profes-

sores, que já tiveram oportunidade de participar nesta 

oficina, esta é uma experiência inovadora, empolgante 

e envolvente que ajuda os alunos a ler a obra Os Lu-

síadas de forma motivada e com entusiasmo. A artista 

plástica Vanessa Chrystie lança novamente o desafio de 

apreender o movimento coreográfico através da pintu-

ra. Na oficina 3 Movimentos, a artista propõe aos parti-

cipantes registar os movimentos, os pormenores que se 

vêem e se sentem em algumas performances que serão 

apresentadas durante os meses de janeiro e fevereiro. 

Atento às questões da inclusão através da arte, o Teatro 

Viriato organiza em parceria com a APECV e a AVISPT21 

um seminário sobre esta temática. Das Tormentas à Boa 

Esperança (04 de fevereiro e 04 de março) tem como 

objetivo criar espaços reflexivos/formativos sobre prá-

ticas para a inclusão. A coreógrafa Madalena Victorino 

convida todos os alunos maiores de 15 anos com neces-

sidades educativas especiais a participarem na oficina 

Onde está a tua dança? (10 de março), na qual terão a 

oportunidade de pesquisarem os movimentos que os 

caracterizam, ao mesmo tempo que apreendem noções 

de dança contemporânea. O objetivo final é permitir a 

cada participante soltar o corpo e encontrar-se a si e 

aos outros. Também a encenadora Joana Craveiro, do 

Teatro do Vestido, se junta a esta vontade de criar no-

vos significados para a vida e de reflexão sobre as artes. 

Para isso vai criar a performance De dentro para fora e 

de pernas para o ar (e para o chão) (23 de março a 14 de 

dezembro) na qual explora a importância de se habitar 

uma casa como o Teatro Viriato. 

No foyer do Teatro Viriato o fotógrafo profissional José 

Alfredo (21 de janeiro a 31 de março) expõe imagens 

que revelam a intensidade, a entrega, a criatividade, as 

emoções, a determinação e a poesia do projeto Por De-

licadeza. 
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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

23 JAN a 01 FEV

FILHOS DO RETORNO
TEATRO DO VESTIDO | JOANA CRAVEIRO

 

TEATRO

23 a 30 JAN

IVAN OU A DÚVIDA
de SÓNIA BARBOSA

DANÇA

20 a 25 FEV

POR DELICADEZA
de HENRIQUE AMOEDO
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

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

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

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

AS CRIADAS
de MARCO MARTINS

com BEATRIZ BATARDA, LUÍSA CRUZ e SARA CARINHAS

14 JAN - Teatro Aveirense, Aveiro

08 ABR - Teatro Municipal Constantino Nery, Matosinhos

MUSEU DA EXISTÊNCIA
de RAFAELA SANTOS e FERNANDO GIESTAS

AMARELO SILVESTRE

10 e 11 FEV – Convento São Francisco, Coimbra

 
 

A TECEDURA DO CAOS
de TÂNIA CARVALHO

16 e 17 FEV - Dansens Hus, Estocolmo (Suécia)

 

SUSPENSÃO
de CLARA ANDERMATT

20 e 21 JAN - CCB, Pequeno Auditório, Lisboa 

21 ABR - Cineteatro Louletano, Loulé
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ARTISTA RESIDENTE
HENRIQUE AMOEDO // 2017

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

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

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

Henrique Amoedo enquanto Artista Residente.

HENRIQUE AMOEDO

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

(2001), com sede na Ilha da Madeira. 

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

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

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

e implementação do referido conceito.

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

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

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

Dança, na mesma universidade. 

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

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

comunidade em parceria com diferentes instituições nacionais e europeias.

PARA ALÉM DE OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2017, HENRIQUE AMOEDO 

DESENVOLVERÁ, DE 20 A 25 DE FEVEREIRO, UM TRABALHO COM O PROJETO POR DELICADEZA – 

VISEU.
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

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

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

para 10 parceiros e mais recentemente para 11. Esta rede de programação cultural surgiu com o 

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

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

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

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

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

Porto Rivoli · Campo Alegre.

PROGRAMA ARTISTAS EMERGENTES

Com o intuito de reforçar a estratégia de apoio à criação emergente nacional na área da dança e do 

teatro, a Rede 5 Sentidos decidiu apoiar dois artistas emergentes no período de dois anos. O Programa 

Artistas Emergentes propõe aos artistas selecionados a possibilidade de desenvolver o seu trabalho 

durante um período de tempo mais generoso do que os tempos normais “do mercado”, com a oferta 

de condições de trabalho favoráveis à consolidação do seu trabalho, numa oportunidade única de se 

encontrar com públicos variados.

DANÇA

02 FEV

A TUNDRA
de LUÍS GUERRA

 

TEATRO

OUT

TEMPO LIVRE
de RAQUEL CASTRO
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Durante quatro meses, pessoas com e sem deficiên-

cia uniram esforços criativos em torno da poesia de 

Sophia de Mello Breyner e deram corpo ao projeto 

Por Delicadeza, focado na dança inclusiva. 

Encenadas a partir do culminar desta iniciativa, que 

foi a apresentação de um espetáculo final, as foto-

grafias de José Alfredo revelam a intensidade, a en-

trega, a criatividade, as emoções, a determinação, a 

poesia com que cada um dos 29 intérpretes viveu o 

projeto. 

Fotógrafo profissional desde 1982, José Alfredo cola-

bora com o Teatro Viriato desde 1998, e com diversas 

instituições, nomeadamente o Município de Viseu, o 

grupo Martifer, o grupo Visabeira, entre outros. Já 

expôs individualmente e coletivamente trabalhos fo-

tográficos. Do seu percurso consta ainda a atribuição 

de vários prémios em concurso de fotografia.

EXPOSIÇÃO / FOYER

21 JAN a 31 MAR

POR DELICADEZA
fotografias de JOSÉ ALFREDO

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

Entrada gratuita
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Considerado um dos mais importantes nomes da mú-

sica popular portuguesa, Fausto Bordalo Dias abre a 

nova temporada do Teatro Viriato com um concerto 

único e memorável. 

Apologista da música e da cultura em português, 

Fausto Bordalo Dias propõe-se neste espetáculo re-

visitar temas de cada uma das três obras (Por este 

rio acima, Crónicas da terra ardente e Em busca das 

montanhas azuis) que compõem a sua Trilogia sobre a 

diáspora lusitana e que é hoje uma referência incon-

tornável da música popular portuguesa. 

Mais do que um concerto, esta será uma viagem por 

uma história sobre o país e o seu povo.

MÚSICA

21 JAN

TRILOGIA 
FAUSTO BORDALO DIAS

sáb 21h30 | 70 min. | m/ 6 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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Bateria Mário João Santos

Baixo Vítor Milhanas

Guitarra António Pinto

Teclados e Acordeão Vincent D’Aversa

Piano Fausto Ferreira
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Aprendeu a tocar guitarra em Angola, onde viveu os 

primeiros anos da sua vida, mas foi quando chegou a 

Lisboa que descobriu os sons do seu país. Estabeleceu-

-se em Portugal quando tinha 18 anos, ainda nos anos 

fortes da ditadura, onde estudou Ciências Políticas e 

Sociais no ISCSP. 

Foi como estudante que começou a fazer as suas pri-

meiras gravações, e que travou amizade com Adriano 

Correia de Oliveira e um pouco mais tarde com José 

Afonso. Dois músicos instrumentais na sua formação 

como músico. 

Conhecido por levar o seu tempo a produzir os seus 

álbuns, revolucionou a música portuguesa com a sua 

Trilogia, que começou com Por Este Rio Acima, passou 

pelo Crónicas da Terra Ardente e terminou no Em Busca 

das Montanhas Azuis. 

Nos tempos da ditadura escreveu e cantou música de 

protesto, mas mais recentemente com o seu disco A 

Ópera Mágica do Cantor Maldito, voltou aos temas políti-

cos e de protesto contra o sistema político estabelecido 

em Portugal e na Europa, atualmente.

ÁLBUNS DE ORIGINAIS

• P’ró Que Der e Vier (1974)

• Beco com saída (1975)

• Madrugada dos Trapeiros (1977)

• Histórias de Viajeiros (1979)

• Por Este Rio Acima (1982)

• O despertar dos alquimistas (1985)

• Para além das cordilheiras (1987)

• A preto e branco (1988)

• Crónicas da terra ardente (1994)

• A Ópera Mágica do Cantor Maldito (2003)

• Em Busca das Montanhas Azuis (2011)

COLETÂNEAS

• Atrás dos Tempos Vêm Tempos (1996)

• Grande Grande É a Viagem (ao vivo) (1999)

• 18 canções de amor e mais uma de ressentido protesto 

(2007)

FAUSTO BORDALO DIAS

DISCOGRAFIA

BIOGRAFIAS
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Ler Lusíadas sem preocupação de saber que estamos 

a ler um poema épico que tem 10 cantos com estrofes 

de oito versos, com dez sílabas cada verso, blábláblá 

blábláblá; que tem proposição, invocação, dedicatória 

e blábláblá blábláblá, ah e a famosa narração in medias 

res, blábláblá blábláblá. 

Já sabemos isso tudo. Aprendemos na escola. Está 

aprendido. Agora falta ler Os Lusíadas como se lê um 

livro. Ler em voz alta. Abrindo, lendo e ouvindo. Pelo 

prazer de escutar os sons, os ritmos, as emoções, pelo 

prazer de sentir as palavras na boca, de as saborear, 

mastigar, cuspir, blábláblá blábláblá. 

Ou, citando António José Saraiva, [Os Lusíadas] “é um 

livro para ser entoado por recitadores, e não analisado 

por gramáticos. Por vezes interessa pouco o que ele 

diz, e vale só a língua sonora que percorre os vários 

graus da escala, uma palavra que esplende, um som 

rouco de queixa ou um gesto teatral que se entrevê.”* 

Blábláblá blábláblá. 

*em Estudos sobre a arte d’Os Lusíadas

Uma viagem a não perder. Inovadora, empolgante e envolvente! Um exce-

lente contributo, há muito esperado, para uma abordagem motivadora e 

entusiasta da obra Os Lusíadas.

Sofia Romão

Professora, Escola Básica Infante D. Henrique

OFICINA

23 JAN a 09 FEV 

E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA?
com GRAEME PULLEYN e FERNANDO GIESTAS

90 min. 

23, 24, 26, 27, 30 e 31 JAN, 01, 02, 06 e 09 FEV | horário a definir com as escolas

público-alvo 9º ano do 3º ciclo do Ensino Básico

lotação 1 turma /sessão | preço 1,503

oficina desenvolvida em contexto de Sala de Aula
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Nasceu no norte de Inglaterra em 1967. Licenciou-se 

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Univer-

sidade de Warwick e veio para Portugal em 1990, como 

voluntário num projeto de desenvolvimento comunitá-

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

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

Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM). Foi 

diretor artístico e trabalhou como ator e encenador 

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

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

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

companhias portuguesas das últimas duas décadas. 

Vive em Viseu desde 2005, onde trabalha como ence-

nador e ator independente. Desenvolve regularmente 

projetos de teatro de comunidade com diversos públi-

cos incluindo jovens, seniores, grupos de teatro ama-

dor e grupos específicos (ex. etnia cigana, comunidade 

piscatória, ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana de 

Castelo).

Projetos recentes incluem: Nem Tudo o que vem à Rede 

– teatro comunitário – no Navio Museu Santo André 

(Museu Marítimo de Ílhavo); A Mesa – teatro radiofóni-

co – integrado no Festival Rádio Faneca (Centro Cultural 

de Ílhavo - 2015); O Penedo – projeto comunitário em 

Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Comédias 

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

Lusófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de Mindelo 

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

rio com participantes ciganos e não ciganos em Nelas 

(Teatro Viriato - 2014), DQ 2014, a partir de Dom Quixo-

te – K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Teatro 

Vila Velha Salvador - Brasil 2014); Sangue na Guelra com 

encenação de Rogério de Carvalho (Amarelo Silvestre 

- 2014); Vissaium com encenação de Maria Gil (Teatro 

Viriato 2014), MicroGlobo (Teatro Mais Pequeno do Mun-

do - 2014).

Outros projetos em curso: Anjo Branco – projeto de tea-

tro comunitário promovido pelo Teatro Noroeste/Centro 

Dramático de Viana do Castelo (set 2015 - jun 2016); O 

Lugre – projeto de teatro comunitário promovido pelo 

Museu Marítimo de Ílhavo – a partir do texto de Ber-

nardo Santareno (fev 2016 - out 2016); Abílio, Guardador 

de Abelhas – espetáculo original criado a partir de en-

trevistas com apicultores da região de Viseu – parceria 

com Teatro Viriato, Câmara Municipal de Viseu e As-

sociação de Apicultores da Beira Alta (jan 2016 – dez 

2016).

Nasceu em Espinho. Jornalista para sempre, drama-

turgo, cofundador, com Rafaela Santos, da Amarelo Sil-

vestre. Ator de brincar, formador de Expressão Escrita.

Autor da dramaturgia dos espetáculos (criações Ama-

relo Silvestre): O que é que o Pai não te contou da Guerra?, 

coprodução Teatro Nacional São João, Porto, estreou 

em março de 2015 no Teatro Carlos Alberto; Sangue 

na Guelra, Teatro Viriato, Viseu, 2013; Mar Alto Atrás 

da Porta, Folias D’Arte, São Paulo, Brasil, 2013; Raiz de 

Memória, com utentes do lar de idosos e centro de dia 

da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses, Teatro Viriato, Viseu, 2012; João Torto, Tea-

tro Nacional D. Maria II (TNDMII), Lisboa, 2012. Texto do 

espetáculo publicado pela editora Bicho do Mato, em 

parceria com o TNDMII; Sonhos Rotos, Festival Inter

GRAEME PULLEYN

FERNANDO GIESTAS

BIOGRAFIAS
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Nasceu em Espinho. Jornalista para sempre, drama-

turgo, cofundador, com Rafaela Santos, da Amarelo Sil-

vestre. Ator de brincar, formador de Expressão Escrita.

Autor da dramaturgia dos espetáculos (criações Ama-

relo Silvestre): O que é que o Pai não te contou da Guerra?, 

coprodução Teatro Nacional São João, Porto, estreou 

em março de 2015 no Teatro Carlos Alberto; Sangue 

na Guelra, Teatro Viriato, Viseu, 2013; Mar Alto Atrás 

da Porta, Folias D’Arte, São Paulo, Brasil, 2013; Raiz de 

Memória, com utentes do lar de idosos e centro de dia 

da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses, Teatro Viriato, Viseu, 2012; João Torto, Tea-

tro Nacional D. Maria II (TNDMII), Lisboa, 2012. Texto do 

espetáculo publicado pela editora Bicho do Mato, em 

parceria com o TNDMII; Sonhos Rotos, Festival Inter-

nacional de Teatro Clássico de Almagro – Espanha (ini-

ciativa Almagro Off), 2011. Espetáculo distinguido com 

Menção Especial do Júri de Almagro Off; Mulher Mim, 

Teatro Viriato, Viseu, 2010.

Autor do texto do espetáculo Mexe-te!, produção Pri-

meiros Sintomas, Teatro Viriato, Viseu, 2008. Ator e 

dramaturgo na performance comunitária Migrar, cria-

ção Amarelo Silvestre, 2012. Autor lido em sessões pro-

movidas pelo Centro de Dramaturgia Contemporânea 

de São Paulo, no Teatro do Faroeste, São Paulo, e pela 

companhia francesa DYProcess, no Théâtre Le Colom-

bier, Bagnolet, Paris (peça Sangue na Guerra/Guelra/

Guerra), 2013; e nas Leituras no Mosteiro, organização 

do Teatro Nacional São João (peça Mar Alto Atrás da 

Porta), 2013. Formação de Escrita para Teatro com Jean 

Pierre Sarrazac e Alexandra Moreira da Silva, entre ou-

tros.
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A artista plástica Vanessa Chrystie regressa ao Teatro 

Viriato para propor uma vez mais a fusão entre a dan-

ça e a pintura. Tendo como fonte de inspiração a ob-

servação de diversos espetáculos, os participantes de 

3 Movimentos são desafiados a registar, com recurso a 

tinta da China e aguarelas, as figuras, os movimentos, 

os pormenores que veem e sentem nas performances 

apresentadas. 

Para além das técnicas que serão trabalhadas, a ar-

tista plástica pretende que os participantes desenvol-

vam a memória e sentido de reflexão emotivo, de for-

ma a transpor para o papel a sua interpretação muito 

pessoal dos espetáculos.

Com formação em ilustração cerâmica, pintura, es-

cultura, desenho e joalharia, 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 JAN, 01, 15 e 21 FEV

3 MOVIMENTOS
orientação VANESSA CHRYSTIE

24 JAN | ter 19h30 às 21h00

01 FEV | qua 20h30 às 23h00

15 FEV | qua 21h30 às 22h45

21 FEV | ter 19h30 às 21h00

público-alvo m/ 16 anos

preço 203 (com direito a acesso ao espetáculo de 15 FEV)
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Com formação em ilustração, cerâmica, pintura, escul-

tura, desenho e joalheria, Vanessa Chrystie tem exposto 

o seu trabalho individualmente e coletivamente, assim 

como tem participado em diversos concursos a nível na-

cional e internacional.

Formação: 

2009 Workshop de ilustração cientifica, Faculdade das 

belas artes, com Dr Pedro Salgado, Lisboa.

2007-2010 Curso de Joalharia-Escola de Joalharia, Con-

tacto Direto, Lisboa. 

2000 Curso de Iniciação à Cerâmica Artística - A.R.C.O., 

Almada; Curso Avançado de Artes Plásticas - A.R.C.O., 

Almada.

1995-1998 Curso de Pintura - A.R.C.O., Lisboa e Almada

1994-1995 Curso de Iniciação à Pintura, Escultura e De-

senho - A.R.C.O., Lisboa.

Exposições Individuais:

2016 Mud Ceramica, As Casas do Visconde Canas de Se-

nhorim;

2015 Painting and Photographs, Galaria As casas do Vis-

conde, Canas de Senhorim, Viseu;

2015 Os rótulos que os vinhos Dão, Solar do Dão, Viseu;

2014 Gardening Classics, Fotografia, Festival da Primavera, 

Viseu;

2014 In the Wood(s), Acert, Tondela e O Mato Cucujães;

2010 Landscape, Galeria ArtHobler, Lisboa;

2009 Stories, ACERT, Tondela;

2008 Inheritances, Galeria Pedro Serrenho, Lisboa;

2008 Heart and Soul, Galeria Diferença, Lisboa;

2006 Garden Angels, Galeira Artfit, Lisboa;

2005 Coleções, Galeira Artfit, Lisboa;

2004 “Flutterbies”, Galeria Artadentro, Faro;

2002 Scent of Orchids, Galeria Artfit, Lisboa;

2001 Galeria Artfit, Lisboa;

2000 Espaço Aberto, Lisboa;

1999 Atelier do Chiado, Lisboa; Galeria Alexandre, Caldas 

da Rainha;

1998 Rua do Viveiro, Estoril.

Exposições Coletivas:

2014 Flower power Fotografia, Galeria Art and Image, Ta-

vira;

2012 Water and Wood, Galeria ArtHobler, com escultor 

Paulo Neves;

2012 Inauguração de O Mato Centro Cultural, Aveiro, Por-

tugal;

2009 Feira de Arte de Vilnus, Stand Galeria Arthobler, 

Vilnus, Lituania;

2009 Coletiva de desenho, Galeria ArtHobler, Lisboa;

2009 Transparências Galeria ArtHobler, Porto;

2009 Arte Lisboa 2009, Stand Galeria ArtHobler, F.I.L 

Parque das Nações, Lisboa;

2008 Arte Lisboa 2008, Stand Galeria Pedro Serrenho, 

F.I.L., Parque das Nações, Lisboa;

2007 Arte Lisboa 2007, Stand Galeria Pedro Serrenho, 

F.I.L., Parque das Nações, Lisboa;

2007 Coletiva, Galeria Pedro Serrenho, Lisboa;

2006 Exposição do A.R.C.O., Centro Cultural de Belém, 

Lisboa; Arte Lisboa 2006, Stand Galeria Artfit, F.I.L., Par-

que das Nações, Lisboa;

2005 O Poder do Acessório, com Carlos No, Palácio Ri-

bamar, Algés, Oeiras; Arte Lisboa 2005, Stand Galeria 

Artfit, F.I.L., Parque das Nações, Lisboa;

2004 Arte Lisboa 2004, Stand Galeria Artfit, F.I.L., Parque 

das Nações, Lisboa; 

2003 Arte Lisboa 2003, Stand Galeria Artfit, F.I.L., Parque 

das Nações, Lisboa;

2002 Arte Lisboa 2002, Stand Galeria Artfit, F.I.L., Parque 

das Nações, Lisboa;

VANESSA CHRYSTIE

BIOGRAFIAS



20 · dim

2000 Exposição de Finalistas do A.R.C.O., Cordoaria Na-

cional, Lisboa;

1999 Exposição de Finalistas do A.R.C.O., Almada;

1998 Exposição de Finalistas do A.R.C.O., Almada; Bienal 

da Amadora;

1997 Jove’Arte, Loures. 

Concursos:

2008 Participação no Prémio de Pintura de Montijo“On 

Europe”;

2008 Participação no Prémio D. Fernando II, Sintra; Parti-

cipação no 2º Prémio de Pintura Ariane Rothchild, Palácio 

Galveias, Lisboa;

2005 Participação na IX edição do Prémio de Pintura e Es-

cultura D. Fernando II / 05, Sintra;

2004 Participação no Prémio Celpa / Vieira da Silva, Mu-

seu Arpad Szenes / Vieira da Silva, Lisboa;

Concurso Américo Marinho, Barreiro - 1º Prémio em De-

senho.
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Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a vida é 

uma selfie. Toda a treta se dispersou e cresceu nas 

redes sociais e os especialistas têm tido alguma di-

ficuldade em encontrar a genuína conversa da treta. 

Mas quem é vivo sempre falece, e também sempre 

aparece. Nada se perde, tudo se transforma – o có-

digo genético da Treta renasce com a assustadora e 

nada aguardada peça de teatro Filho da Treta.

Zezé prossegue a sua luta contra o bom-senso, a soli-

dariedade, o trabalho e outros conceitos primeiro-mun-

distas, desta vez na companhia de Júnior que anda de 

bicicleta desmontável. 

Numa comovente irritação entre duas gerações 

perdidas, discutem-se as tascas gourmet, os refu-

giados, os paus de selfie, as novas famílias e outras 

pragas que assolam o mundo moderno deste sau-

doso bairro em vias de extinção.

TEATRO

26 e 27 JAN

FILHO DA TRETA
de JOSÉ PEDRO GOMES e ANTÓNIO MACHADO

qui e sex 21h30 | 90 min. | m/ 12 anos

preço C: 203 (plateias e camarotes)/ 153 (frisas frontais)/ 103 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto Filipe Homem Fonseca 

e Rui Cardoso Martins 

Encenação Sónia Aragão 

Música Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael 

Desenho de luz Luís Duarte 

Figurinos Fernanda Ramos 

Produção Força de Produção

Com José Pedro Gomes

e António Machado
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Em A Tundra, Luís Guerra partilha um poema visual co-

reografado para cinco intérpretes. Um poema não nar-

rativo onde o movimento se assemelha a uma viagem 

transe e psicadélica, assente num imaginário de gelo, 

vento e frio. Desenvolvendo a escrita coreográfica para 

a ideia de tundra, um lugar ventoso, frio, gelado, ideias 

que circundaram o imaginário desta coreografia, Luis 

Guerra dedicou-se à pesquisa de movimentos circula-

res, saltitantes, esvoaçantes e espiróides. 

Em palco, Luís Guerra faz-se acompanhar de um elen-

co de luxo e da sua avó, uma intérprete central na geo-

metria cénica da peça, que divide com os restantes 

intérpretes uma forte densidade emocional e física, 

e, segundo o coreógrafo, um talento e beleza gestual 

excecional. 

DANÇA

02 FEV

A TUNDRA
de LUÍS GUERRA

qui 21h30 | 60 min. | m/ 6 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Direção e coreografia Luís Guerra

Interpretação Alice Lopes, António Cabrita, Gonçalo 

Ferreira de Almeida,

Luís Guerra e Luís Marrafa

Composição musical original Darr Tah Lei

Confeção de coletes Luzia Arieira

e bordados à mão Carol Carvalho

Direção técnica e desenho de luzes

Zeca Iglésias

Produção Andreia Abreu

Coprodução Rede 5 Sentidos 

(Teatro Viriato, Teatro Municipal da Guarda, 

Teatro Maria Matos, Centro Cultural Vila Flor, Teatro 

Virgínia, Centro de Artes de Ovar, Teatro Académico Gil 

Vicente, 

Teatro Micaelense, Teatro Nacional São João, Teatro Muni-

cipal do Porto Rivoli · Campo Alegre e O Espaço do Tempo)

Integrado no Programa 

Artistas Emergentes da Rede 5 Sentidos 

ESTREIA
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A tundra é um dos biomas mais ventosos, secos e frios deste planeta. A severidade deste ecossistema convida, muitas vezes, 

a que abrandemos para nos entregarmos à contemplação. Um local privilegiado para observarmos silêncio interno, para 

abrandarmos o fluxo da mente. Nas zonas de tundra as árvores já não conseguem existir e a vegetação é quase sempre 

rasteira, composta por líquens, musgo, arbustos anões, entre outros. Existem diversas espécies de animais que habitam 

essas regiões, como por exemplo o boi-almiscarado, a coruja-das-neves, os lemingues, as morsas e os pinguins. A época 

de florescimento é muito mais reduzida do que em outros biomas e as baixas temperaturas são constantes e prolongadas. 

A presença humana direta é relativamente reduzida mas existente. A tundra pode ser sub-categorizada em três tipos distin-

tos: a Tundra Ártica, a norte; a Tundra Antártica, a sul; e a Tundra Alpina, no topo de certas montanhas e cordilheiras. Este 

espetáculo é uma homenagem a estes locais. Através de uma coreografia desenhada e não narrativa, é-vos oferecida uma 

metáfora da magia que as regiões de tundra podem conter e exercer. Convido-vos a assistirem ao espetáculo, se possível, 

sem demasiadas ideias pré-concebidas e num estado de consciência onde o pensamento racional consiga estar tranqui-

lo - onde as vozes internas sejam anestesiadas temporariamente. Seria incrível se, na verdade, esta noite e em conjunto, 

conseguíssemos aceder a algo que estivesse para lá do visível, para lá do conhecido. Aceder a espaços mais improváveis do 

nosso inconsciente coletivo.

Luís Guerra

SOBRE A TUNDRA

É um artista português que se expressa principalmen-

te através da dança e do desenho. Estudou dança desde 

muito novo e completou a sua formação artística e aca-

démica no Conservatório Nacional. Em relação ao seu 

imaginário criativo pessoal, estudou coreografia num 

curso organizado pela Fundação Gulbenkian e começou 

a assinar os seus próprios trabalhos para palco desde 

2005. Simultaneamente sempre trabalhou regularmen-

te como bailarino, ator e performer para muitos outros 

diretores, tendo mantido até hoje em dia uma participa-

ção frequente nas peças de Tânia Carvalho. Foi destaca-

do pela revista Dance Europe pela sua interpretação em 

Olhos Caídos, peça desta mesma coreógrafa. Para lá do 

mundo da performance em geral, Luís também produz 

desenhos com caneta e lápis que reportam claramente 

para o seu interesse de longa data no urbanismo, geo-

grafia e artes decorativas.

LUÍS GUERRA 

BIOGRAFIA
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Partindo das práticas artísticas, colaborativas e par-

ticipativas convidamos artistas de várias áreas a par-

tilhar projetos de inclusão pela arte, de forma a criar 

uma rede de networking sobre estas questões. 

As estruturas artísticas, os criadores, os professores, 

os educadores, os pais e toda a comunidade em geral 

são convocados a discutir práticas e a criar vínculos 

humanos, onde as capacidades e sonhos de cada pes-

soa são valorizados e trabalhadas.

SEMINÁRIO / ACREDITADO

04 FEV e 04 MAR

DAS TORMENTAS À BOA ESPERANÇA
o processo artístico para uma sociedade inclusiva

sáb 09h30 às 13h00 e 14h30 às 19h00

preços: 04 FEV 303 | 04 FEV e 04 MAR 503

público-alvo professores, educadores, pais, profissionais das artes e técnicos de apoio a pessoas com deficiências e interessados na temática

Inscrições e mais informação em http://www.apecv.pt/

Organização APECV, AVISPT21 e Teatro Viriato

Acreditação: Centro de Formação de Professores Almada Negreiros 
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Miguel Horta (pt) 

Simão Costa (pt)

Paulo Maria Rodrigues (pt)

João Fiadeiro (pt)

Jose Mauro Barbosa (br) 

Noelia Blanca e Puñal (es) 

Lorena Cueva (es) 

Francisca Mata (pt) 
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Em 2015, a encenadora Sónia Barbosa iniciou uma 

pesquisa de criação teatral, com base na obra Os 

Irmãos Karamázov, de Fiódor Dostoiévski. Depois de 

duas residências e duas apresentações informais 

do trabalho já desenvolvido, Sónia Barbosa partilha 

mais um momento que representa o culminar de toda 

a pesquisa.

Partindo da ideia de que todo o homem é senhor de si 

mesmo, fruto das suas escolhas e consciência, Ivan 

Karamázov coloca-se acima da ideia de bem e de mal. 

Mas desta sua perceção nasce a semente do crime 

mais hediondo de todos: o parricídio. 

A encenadora debruça-se sobre as temáticas e o per-

curso do personagem.

TEATRO || ESPAÇO ABERTO… 

04 FEV

IVAN OU A DÚVIDA
de SÓNIA BARBOSA | a partir de FIÓDOR DOSTOIÉVSKI

sáb 21h30 | 80 min. | m/ 14 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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De Sónia Barbosa

Intérpretes a definir

ESTREIA
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Atriz, encenadora e formadora, licenciada em Estudos 

Teatrais/Interpretação na ESMAE do Porto, em 1999. 

Grau de Especialista em Artes do Espetáculo (pelo CTC 

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

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Desenvolve neste momento o Projeto Karamázov, pes-

quisa e criação teatral, a partir de Dostoiévski, que en-

volve Doutoramento na FLUL, orientação de encontros 

pedagógicos e criação artística.

Como atriz trabalhou em Portugal e em Itália (onde vi-

veu entre 2002 e 2009) sob direção de P. Voltz, N. Cardo-

so, A. Sadowsky, Saguenail, G. Pulleyn, J. Craveiro, M. 

Pazos, F. Cerlino, F. Saponaro, E. Guaiana, C. Pezzoli, 

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

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

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

Viriato (Viseu), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro da 

Cornucópia (Lisboa), etc.

É responsável pelas encenações de Crime e Salvação, 

a partir de Marguerite Yourcenar, (Naco – 2009), Pi-

nóquio, a partir de Carlo Collodi, (CPR/Teatro Viriato – 

2010), Eira, a partir de Ana Castro Osório e Vergílio Fer-

reira (Naco – 2011/Apoio DgArtes), ÁrvoreSer, a partir de 

Ítalo Calvino (Teatro Viriato – 2012), Dentro, a partir de 

Anton Tchekhov (Jardins Efémeros 2014). Encena ainda 

Babel de Letizia Russo (Propositário Azul/Apoio DgAr-

tes – 2013, apresentado em Portugal e Itália).

É artista associada do Teatro Viriato desde 2010. Tem 

colaborado como atriz e cocriadora no Teatro Mais Pe-

queno do Mundo desde 2011.

Orienta laboratórios e aulas de teatro desde 2000 (Uni-

versidade de Génova -Itália, Lugar Presente, Teatro Vi-

riato, APPDA, Naco, Fundação Lapa do Lobo, etc.). É 

formadora de Teatro no Programa de Educação Estéti-

ca e Artística da Direção Geral de Educação. É docente 

no curso de Animação Cultural - ESEV.

SÓNIA BARBOSA

BIOGRAFIAS
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Bem-vindos à travessia dos séculos até à Grécia de 

uma eternidade, de mitos e deuses de vida mágica, 

de lendas, histórias e alguma verdade. Das brumas 

da memória aparece rodeado pelos céus, Ícaro. Um 

jovem que carrega nas suas asas toda a liberdade de-

sejada e ânsia de ombrear com os deuses. 

A Trupe dos Bichos recria este mito intemporal num 

espaço pouco convencional sob o qual se desenham 

os caminhos desta aventura. Em palco, uma poetisa 

revisita os cantos, que ajudam a viver as emoções des-

ta viagem, ao mesmo tempo que os funde com a músi-

ca e a palavra. Uma experiência de múltiplas escritas, 

a muitas mãos.

PERFORMANCE TRANSDISCIPLINAR

08 a 11 FEV

ÍCARO
TRUPE DOS BICHOS

40 min. aprox.

qua a sex 10h30 e 15h00 | público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico 

lotação 70 participantes | preço 1,503

sáb 16h00 | m/ 6 anos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Encenação 

Marta Bernardes e Pedro de Moura

Texto Marta Bernardes

Música Pedro de Moura

Interpretação Bruna de Moura, 

Maria do Mar, Marta Bernardes

e Pedro de Moura

Cenografia e vídeo de cena

Marta Bernardes e Pedro de Moura

Desenho de luz Mariana Figueroa

e Pedro de Moura

Operação de luz Mariana Figueroa

Produção Trupe dos Bichos
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Da boca de uma poetisa saem os cantos que nos ajudam a viver as emoções desta viagem, sempre repetidas desde a aurora 

da civilização. A peça pretende ser um objeto poético, cruzando metáforas entre a música, o desenho e a palavra.

in Guia de Lazer do Público

SOBRE ÍCARO

Músico, compositor e instrumentista. Dedica-se a proje-

tos de fusão com Artes plásticas, dança e teatro. Nasci-

do em 1971, desde os anos 90 compõem para televisão, 

dança e teatro. É maestro-aprendiz na arte de coexistir, 

é escultor de frequências e emoções, é hospitaleiro com 

todas as expressões.

Marta Bernardes nasceu, contrariando as possibilida-

des de nascer outra, em 1983 no Porto. Foi sempre boa 

aluna, mas não tem grande orgulho nisso. Ainda assim, 

licenciou-se em Pintura pela FBAUP em 2006. Aprofun-

dou o seu estudo em artes visuais e multimédia na ES-

NBA de Paris e mestrou-se em 2008 em Psicoanálisis 

y Filosofía de la Cultura pela UCM-Madrid. Atualmente, 

realiza um doutoramento na área da Filosofía Política 

com uma bolsa FCT, na mesma universidade espanho-

la. Foi elemento do serviço educativo do Museo de Arte 

Abstrato Español-Cuenca e membro da coordenação de 

exposições da Fundación Juan March-Madrid. Desde 

2005, apresenta-se regularmente ao público tanto com 

trabalho plástico e audiovisual, como com peças de pen-

dor performativo, poético e musical. Apresentou obra 

em Portugal, Espanha, Itália, Tunísia, França, Brasil e 

Marrocos. Tem obra em coleções públicas e privadas. 

Faz desenhos, faz versos, faz barulho, faz teatro, faz 

amigos. Mas mais do que fazer coisas acontecer, acon-

tecem-lhe coisas.

PEDRO DE MOURA

MARTA BERNARDES

BIOGRAFIA
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A completar 30 anos de atividade, a companhia Ulti-

ma Vez do coreógrafo Wim Vandekeybus, sediada em 

Bruxelas, mantém-se como uma das mais prestigia-

das companhias de dança europeia.

Em Speak low if you speak love o coreógrafo evoca o 

lado emocional do amor. Para Wim Vandekeybus, o 

amor é talvez a forma de estar mais caprichosa. Se 

por um lado, este sentimento move montanhas, por 

outro é responsável pelos maiores transtornos emo-

cionais. 

Wim Vandekeybus não pretende explicar o amor en-

quanto sentimento, mas procura analisá-lo através 

da dança contemporânea e da música. O coreógrafo 

volta a colaborar com o músico Mauro Pawlowski, 

com o cantor de jazz sul-africano Tutu Puoane, e 

com bailarinos contemporâneos e intérpretes com 

formação mais clássica. O que sobe ao palco é uma 

explosão emotiva, onde se destaca uma coreografia 

intensa, composta por corpos que se ora se atraem, 

ora se rejeitam.

Uma oportunidade para conhecer o trabalho de um 

dos coreógrafos mais aplaudidos e acarinhados pela 

crítica e pelo público.

DANÇA

15 FEV

SPEAK LOW IF YOU SPEAK LOVE
de WIM VANDEKEYBUS

qua 21h30 | 60 min. | m/ 8 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

an
ny

 W
ill

em
s

Direção, coreografia e cenografia Wim Vandekeybus

Cocriação e interpretação Jamil Attar, Livia Balazova, 

Chloé Beillevaire, David Ledger, Tomislav English,

Nuhacet Guerra Segura, Sandra Geco Mercky e Maria Kolegova

Música original tocada ao vivo Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, 

Jeroen Stevens e Tutu Puoane

Produção Ultima Vez (Brussels, BE)

Coprodução KVS (Brussels, BE), Le manège.mons (Mons, BE),

Festival de Marseille (Marseille, FR)

e Foundation Mons 2015 European Capital of Culture

Coapresentação Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato

e Convento São Francisco
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E se um fantasminha, um “fantasputo”, se apaixo-

nasse por uma cantora em pânico que vai estrear-se 

no palco onde está a ensaiar? E se essa jovem pro-

messa contasse com o apoio de uma estrela rock que 

passou pelos mesmos medos?

Fã – palavra pequenina com um grande entusiasmo 

dentro – ensaia um encontro fantástico entre a músi-

ca e o teatro, entre as canções pop e a máquina ima-

ginosa de um palco. Fã não designa apenas o fanático 

de uma banda musical. Agora, é também a abrevia-

tura de fantasma, essa criatura que gosta de teatros, 

do avesso dos cenários, e aí passa os dias a pregar 

partidas, a ensaiar assombrações.

Com canções dos Clã, guião de Regina Guimarães e 

encenação de Nuno Carinhas, a nova produção do 

TNSJ é um espetáculo dedicado aos supernovos, 

mas que não causa urticária nem mortal aborreci-

mento a pais, parentes, educadores, vizinhos, padri-

nhos, madrinhas e demais companheiros. Brincando 

com os nossos medos do escuro e as nossas des-

cobertas de luz, Fã vai pôr-nos a “cantar/ escrever 

palavras no ar/ inventar frases de vento/ moradas de 

pensamento”.

MÚSICA / TEATRO

25 FEV

FÃ
de CLÃ, REGINA GUIMARÃES e NUNO CARINHAS

sáb 16h00 e 21h30 | 60 min. | m/ 6 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Texto Regina Guimarães

Música Clã

Encenação, cenografia e figurinos

Nuno Carinhas

Desenho de luz Wilma Moutinho

Desenho de som Nelson Carvalho

Movimento Victor Hugo Pontes

Interpretação Fernando Gonçalves,

Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo,

Miguel Ferreira, Pedro Biscaia e Pedro Rito (Clã);

João Monteiro, Maria Quintelas e Pedro Frias (atores)

Produção Teatro Nacional São João

©
 J

oã
o 

Tu
na

/T
N

SJ



dim · 31

Maria Leite, Miguel Moreira, Paulo Pinto e Pedro La-

cerda são os heróis de uma nova sociedade, convida-

dos a escrever uma nova Constituição, sendo que ne-

nhum deles tem experiência na matéria. 

Propõem-se assim à redação da Constituição mais 

moderna de sempre e ao debate para descobrir a me-

lhor forma de condensar nesse “super texto” as ideias 

que vão regular, libertar, oprimir e emancipar um cer-

to futuro, apostando numa revisão total dos princípios 

que orientam o Estado.

Em A Constituição, Mickaël de Oliveira faz uma re-

constituição fiel das decisões mais importantes que 

os atores tomaram durante um curto período de tem-

po, isolados do mundo, de modo a criar a constituição 

perfeita para uma comunidade imperfeita.

Este espetáculo integra uma tetralogia dedicada à re-

flexão em torno das questões políticas, filosóficas e 

públicas, que orientam a nossa sociedade, composta 

por No(s) Revolution(s) (2015), A Constituição (2016), A 

Sauna (2017) e Sócrates tem de morrer (2017/2018).

TEATRO

03 MAR

A CONSTITUIÇÃO
de MICKAËL DE OLIVEIRA

sex 21h30 | 95 min. | m/ 16 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto e encenação Mickaël de Oliveira

Assistência de encenação Solange Freitas

Elenco Maria Leite, Miguel Moreira,

Paulo Pinto e Pedro Lacerda

Desenho de luz Rui Monteiro

Cenografia e figurinos António MV

Música Diogo Ribeiro

Produção executiva Armando Valente

Produção Coletivo 84

Coprodução Teatro Nacional D. Maria II

Apoio Direção Geral das Artes

e Secretário de Estado da Cultura
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A Constituição ou a Nova República integra um tetralogia dedicada à reflexão em torno das questões políticas e filosó-

ficas que orientam a nossa sociedade, de raízes distantes que se podem encontrar tanto nos escritos bíblicos do Antigo 

Testamento como na Grécia Antiga, quando, por exemplo, em A República, Platão desenhava a sua cidade ideal, na qual 

recomendava (excetuando alguns casos) a expulsão dos poetas. A Constituição ou A Nova República procura pensar o 

lugar desse “supertexto”, que reveste a função quase banal de “guia de boas práticas” e que ao mesmo tempo nos coloca 

perante o ponto de partida para as nossas narrativas individuais ou comunitárias, oferecendo-se assim como ponto de 

partida para a criação das nossas ficções.

Michäel de Oliveira

SOBRE A CONSTITUIÇÃO

MIGUEL

E se eu não quiser amar?

PEDRO

Terás de te esforçar um pouco.

MIGUEL

E se eu não conseguir por motivos de saúde?

PEDRO (vai ao saco de boxe e começa a treinar)

Teremos hospitais para curar a tua doença.

MIGUEL

E se eu não conseguir ou não quiser por livre e espontânea 

vontade?

PEDRO

Poderás partir. É a questão das fronteiras abertas.

MIGUEL

E se eu não respeitar o artigo único da nossa constituição?

PAULO

Terás um tribunal para te julgar.

MIGUEL

O tribunal do amor?

PEDRO

Podes chamá-lo assim, sim.

MIGUEL

Quem será o meu juiz?

Cupido, não?

PEDRO

Não, mas mulheres e homens que acreditam e praticam 

o amor.

MIGUEL

Justos e bons?

PEDRO

De preferência, justos e bons.

EXCERTO D’A CONSTITUIÇÃO
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Quatro atores num ginásio a redigir uma nova constituição em seis dias. Ágata, Miguel, Paulo e Pedro. Com estes nomes 

— que são os nomes reais dos atores — podiam também ser santos numa alegoria sacro-política. Presume-se que existe 

um percurso de caráter político que levou a esta curiosa situação, qualquer coisa que tem uma semelhança próxima (mas 

profundamente alterada, também) com as recentes eleições em Portugal. Aqui começa o caráter alegórico, representa-

cional, metafórico e artificial da peça. E um dos traços mais curiosos de toda esta construção é a íntima e hábil relação 

entre fantasia e realidade, entre a experiência individual das pessoas e das personagens (aqui mais um atalho por expli-

car, não há tempo nem espaço para tudo) e a dimensão política do projeto — dimensão que Mickaël de Oliveira quis em 

primeiro plano. Mas um primeiro plano que reconfigura o facto de, frequentemente, “aquilo que é subjetivo contaminar 

grandes decisões políticas”. Em seis dias (a tal alegoria...), a tarefa parece tão hercúlea quanto bizarra. Ninguém tem 

experiência de constituições, são só atores. Mas, “enquanto ator já fiz de jurista, de carpinteiro (...), de médico, de homem 

de negócios, de homem da fruta, já fiz de padre, de prostituto”, diz um deles. Representar é representar, no palco ou na 

política. Platão não aprovaria, claro, e por isso mesmo fustiga o pobre Íon (um ator...) no diálogo com o mesmo nome. Mas 

os nossos amigos vão insistir, meter mãos à obra e organizar o tal documento. Nunca saberemos se uma constituição, 

hoje em dia, não se assemelha perigosamente a uma lista de instruções do IKEA, segundo a qual montando nós próprios 

um móvel, poderíamos ficar com a ideia de termos competências no domínio da carpintaria — a peça também sugere esta 

possibilidade. Se formos tolos, acreditamos; às vezes acontece. Interpretam

Ágata Pinho, Miguel Moreira, Paulo Pinto e Pedro Lacerda. Música original e interpretação ao vivo de Diogo de Almeida 

Ribeiro. Encenação de Mickaël de Oliveira.

João Carneiro in Expresso

O palco é todo deles: Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Píer Paolo Pasolini. Falam de amor. Falar de amor 

é a bem dizer falar de tudo. Ciúme, perda, raiva, paixão, arrependimento, euforia, felicidade, dor, vêm sempre à baila e 

sempre na companhia de palavras às vezes ainda mais cruas, ás vezes nos píncaros da ilusão. Procuram um modelo, 

ideal, de preferência, que possa ser usado, por exemplo, numa

Constituição. Antes dos filósofos, depois dos filósofos, o palco era e voltou a ser dos atores. Estes deram lugar aos ou-

tros como quem procura ajuda, orientação para a sua tarefa, não, para a sua missão. Missão a que chegaram, como se 

costuma dizer, voluntariamente constrangidos. E que os deixa ali, fechados, naquele ginásio vigiado, como concorrentes 

de um reality show, com seis dias, seis, para escrever a nova Constituição de um país que já anda tão desorientado que 

achou melhor encarregar fingidores profissionais de tentarem meter a carruagem na linha e seguir em frente. Faz o seu 

sentido. Se já foram tudo e mais alguma coisa, heróis e vilões e génios e medíocres e vagabundos e aristocratas podem 

muito bem ser renovadores constitucionais.

Passado o espanto da sua súbita circunstância, mais ou menos imbuídos do espírito, aparadas a custo e com a sua car-

ga emocional diferenças éticas ou ideológicos ou meramente pessoais, é o que fazem com ânimo Ágata Pinho, Miguel 

SOBRE A CONSTITUIÇÃO
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Moreira, Paulo Pinto e Pedro Lacerda. O ginásio um bocado decadente (imaginado por António MV) para onde Mickäel de 

Oliveira (n. 1984) envia os seus atores é, evidentemente, tanto como um abrigo, o que resta do ideal clássico de local onde 

a aeróbica e a musculação incluíam o espírito e tanto espevitavam o corpo como estimulavam o cérebro. É o que fazem 

debaixo da luz crua criada por Rui Monteiro. Pensam, discutem, arranjam um modelo, assim estilo receita, deixam a coisa 

para trás e dedicam-se, quer dizer, ousam pensar além. Ainda fazem um intervalo, ouvem umas canções (interpretadas 

ao vivo por Diogo de Almeida Ribeiro), bebem mais uns copos. E assim, da Liberdade, Igualdade, Fraternidade (ou Morte, 

como recorda uma personagem com memória do original) ao Amor como mote de A Constituição é um passo dado com 

preceito e determinação, considerável dose de humor com tempero de desapontamento adicionado, e uma lucidez real-

çada por um texto complexo e fascinante, apesar de (ou porque?) por vezes labiríntico, que evolui como uma cornucópia 

libertando palavras, com elas criando frases como unia ladainha acrescenta hipnose à poesia.

Rui Monteiro in Time Out

Nasceu em 1989, no Porto. Tem formação profissional 

em Teatro, pelo Balleteatro Escola Profissional e pela 

ESTC (2010), com Erasmus na Republica Checa (JAMU- 

Faculdade de Música e Artes Performativas). Como in-

térprete, em teatro, destaca o seu trabalho com Dinis 

Machado (Cyborg Sunday), Joana Linda (R&J), Circums-

tance (You Who Will In No Other Way), Jonathan Salda-

nha e Catarina Miranda (Dobralíngua), Margarida Mestre 

(Oxalá), Ana Borralho & João Galante (sexyMF), Tanja 

Miletić Oručević e Teatro do Vestido. Fez assistência de 

encenação com o Teatro Bruto para Na Hora Errada, com 

texto de Marta Freitas e encenação de Ana Luena. Em 

2015, estreou a sua primeira criação em teatro, O Fos-

so dos Heróis (encenação, dramaturgia e interpretação), 

uma coprodução TNDM II / Festival Temps d’Images. Em 

cinema, trabalhou com Alexander David, Joana Linda, 

Gabriel Abrantes, Cláudia Varejão, Pedro Vaz Simões, 

Miguel Clara Vasconcelos, Rui Falcão, Dulce Goncalves 

e Sabrina Marques, entre outros. Foi também coordena-

dora da equipa de tradução / legendagem no FEST- Fes-

tival de Novos Cineastas de Espinho, em 2013. Atualmente 

vive entre Lisboa e Porto, onde prepara os seus próxi-

mos projetos.

Completou a licenciatura em Artes Plásticas pela Esco-

la Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, em 

2006. Integrou um estágio ao abrigo do programa Leo-

nardo da Vinci na Werkstatthaus (Estugarda), onde de-

senvolveu trabalho na área da gravura com Peter Weber. 

Possui formação adicional nas áreas de modelação de 

cerâmica, ilustração e serigrafia, cinema (formato su-

per8). E cocriador do projeto de produção artística BELA 

TV, juntamente com Mariana Tengner Barros, Nuno Mi-

guel e Rogério Nuno Costa. Membro fundador da escola 

de imagem em movimento Deus Ex Maquina, em conjun-

to com Gonçalo Pena e Sara Morgado Santos, na ZDB, 

Lisboa. O último projeto individual que apresentou, no 

campo das artes plásticas, intitula-se WEB 2.0 — a obra 

de arte e a imagem consumo na era digital na mala voa-

dora.porto.

ÁGATA PINHO

ANTÓNIO MV

BIOGRAFIAS
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Nasceu em 1989. É licenciado em Guitarra pela Acade-

my of Contemporary Music e em Engenharia Informa-

tica pelo IST. Atualmente, frequenta a licenciatura de 

Composição na Escola Superior de Música de Lisboa. 

Divide o seu tempo entre a performance e a compo-

sição, tendo atuado e composto para vários suportes, 

desde a instalação, ao teatro e ao cinema. As suas 

composições fundem a música erudita contemporânea 

com a eletrónica experimental, tendo sido apresenta-

das em salas como O2 Academy, LUX, Alexandra Pala-

ce, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural de 

Ílhavo, Teatro das Figuras e S. Luiz Teatro Municipal.

Nasceu em 1984, em França, e vive em Portugal des-

de 1999. É licenciado e mestre em Estudos Artísticos 

– Variante Teatro pela FLUC e doutorado na área da 

dramaturgia contemporânea portuguesa e europeia, 

pela FLUL. Escreve para teatro desde 2004, tendo co-

fundado o Coletivo 84, em 2008, com John Romão. Tem 

colaborado com companhias como a Cão Danado (Por-

to), Teatro Nova Europa (Porto) e DayforNight (Paris). 

Recebeu o Prémio Nova Dramaturgia Maria Matos por O 

que é teu entregou aos mortais e a Menção Honrosa do 

Prémio Luso-Brasileiro António José da Silva pelo tex-

to Clitemnestra. É autor dos textos Hipólito – monólogo 

masculino sobre a perplexidade, 70KG, Monólogos e Ma-

teriais (para o espetáculo Velocidade Máxima), Só os idio-

tas querem ser radicais, Textos para apocalipses (para o 

espetáculo Morro como país), todos eles encenados por 

John Romão, bem como de A hora é noturna e o tempo é 

agora (enc. Nuno M. Cardoso), Boris Yeltsin (enc. Nuno 

M. Cardoso), Oslo – Fuck Them All and Everything Will 

Be Wonderful (cocriação Mickäel de Oliveira e Nuno M. 

Cardoso). Publicou em 2015 Obra Completa Tomo I (Edi-

ções Humus) e vários dos seus textos estão traduzidos 

para francês, inglês, castelhano e eslovaco. É diretor 

artístico do projeto Encontros de Novas Dramaturgias 

Contemporâneas. Deu aulas de Gestão Cultural e de Es-

tudos Artísticos na ESECS (Leiria), na ESTC, e é atual-

mente docente na FLUC. Entre 2011 e 2015, foi diretor do 

Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra).

Vive e trabalha em Guimarães e Lisboa. Tem o curso de 

Artes e Ofícios do Espetáculo.

Desenvolve a sua atividade artística como coreógrafo, 

encenador, ator e performer.

Fundou e dirige desde 1997 a Útero. Estreou-se como 

ator e performer em 1991 no Coletivo de Teatro O Gru-

po, Almada. Desenvolveu um trabalho continuado com 

O Bando e O Olho. Participou em performances do gru-

po Canibalismo Cósmico. Participou no Encontro Skite 

94, nas apresentações informais de Alain Platel e Clara 

Andermatt. Trabalhou com os coreógrafos Vera Mante-

ro, Rui Horta, Ana Borralho & João Galante, Rita Judas 

e Teresa Simas, bem como com os encenadores João 

Brites, Rogério de Carvalho, João Garcia Miguel, Ana 

Nave, Emmanuel Demarcy-Mota, Paulo Castro, Móni-

ca Calle, Tiago Rodrigues, Manuel Wiborg, António Pi-

res e Tonan Quito. Estreou-se como bailarino em 1994 

com Clamor, coreografada por Vera Mantero e dirigida 

por Ricardo Pais. Foi ator assistente de Peregrinação, 

na Expo 98, de Uwe Kolher. Em cinema, trabalhou com 

Raquel Freire, João Botelho, Pedro Sena Nunes, Ivo 

Ferreira, Paulo Rocha e Eduardo Guedes. Ganhou o 

Prémio Monstro do Ano com Crucificado, codirigido com 

João Brites. The Old King foi selecionado para a pro-

gramação oficial do Festival de Avignon e nomeado para 

Melhor Espetáculo de Dança do Ano pela SPA. Ganhou 

o Prémio de Melhor Ator do Ano da SPA com Ricardo III.

DIOGO DE ALMEIDA RIBEIRO

MICHÄEL DE OLIVEIRA

MIGUEL MOREIRA
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Em 1988, completou o curso de atores do IFICT (Ins-

tituto de Formação, Investigação e Criação Teatral). 

Em teatro, trabalhou com Tonan Quito, Bruno Bravo, 

António Feio, Ana Tamen, São José Lapa, Alberto Lo-

pes, José Maria Vieira Mendes, Jorge Silva Melo, João 

Miguel Rodrigues, Franziska Aarflot, Fernando Gomes, 

João Brites, António Pires, Lúcia Sigalho, Adriano Luz, 

António Capelo, Luís Miguel Cintra, Adolfo Gutkin, Fili-

pe La Feria e Rogério de Carvalho. Em cinema, traba-

lhou com Paulo Filipe, Alberto Graça, Sérgio Graciano, 

Raul Ruiz, Werner Schroeter, Inês Oliveira, Margarida 

Cardoso, Miguel Goncalves Mendes, Ivo Ferreira, Rita 

Palma, Gonçalo Luz, Rita Nunes e João Pinto Noguei-

ra. Encenou o espetáculo Apartado 147, LX a partir das 

cartas de Fernando Pessoa a Ophelia Queiroz e O Prin-

cipezinho de Antoine de Saint - Exupery. Em televisão, 

participou em varias series e telenovelas. Teve forma-

ção com Robert Castle, Márcia Haufrecht e Michael 

Margotta. Recebeu o Prémio Time Out – Ator do ano 

2014. Foi nomeado para Melhor Ator de Teatro de 2014 

nos Globos de Ouro, SIC/ Caras.

Ator desde 1997, vive em Lisboa. Trabalha regularmen-

te em teatro, cinema e televisão.

Enquanto ator já fez de jurista, carpinteiro, médico, ho-

mem da fruta, homem de negócios, padre, prostituto, 

etc. Vem de uma família com formação em contabili-

dade.

Nasceu em Braga, em 1988. Tem o curso de Luz e Som 

na ACE – Escola de Artes. Trabalha com Robert Wil-

son. Em 2014, participou no Watermill Center Summer 

Program, em Nova Iorque. Como desenhador de luz, 

trabalhou com encenadores como Nuno M. Cardoso, 

António Júlio, Ana Luena, Cláudia Lucas Cheu, Marta 

Lapa, Lígia Roque, Pedro Filipe Marques, Daniel Pinto, 

Luciano Amarelo, Ricardo Alves, João de Castro, João 

Paulo Costa, António Capelo, Joana Providência, Sara 

Barbosa, David Marques e Mickäel de Oliveira. Já tra-

balhou como técnico para companhias e encenadores 

como Teatro Meridional, mala voadora, O Bando, As-

sédio, As Boas Raparigas, Peter Brook, Pina Bausch, 

Peeping Tom, Teatro do Frio, Nuno Pino Custodio, Tiago 

Guedes, Nuno Carinhas, Nuno Cardoso, Miguel Cabral, 

Rui Horta e Beatriz Batarda. Fez assistência de ilumi-

nação para os desenhadores de luz A.J. Weissbard, 

John Torres, Nuno Meira, José Nuno Lima e Mário 

Bessa. Fundou a empresa de iluminação Visualight. 

É professor de iluminação na ACE. Deu formação em 

design de iluminação (Teatro Faialense, espaço Bruto). 

Na área da música, foi responsável pelos desenhos de 

luz das bandas Couple e SuperNada. Trabalhou no Tea-

tro Meridional como responsável técnico. Desenvolve 

instalações que tem como base a iluminação.

PAULO PINTO

PEDRO LACERDA

RUI MONTEIRO
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Uma oficina de pesquisa dos movimentos que nos 

pertencem, que “nos caem como uma luva” e que são 

afinal uma nova assinatura nossa. Uma assinatura no 

espaço e no tempo de uma música. 

Exercícios que fazem pontes com a dança contempo-

rânea (contacto curto com o trabalho de outros coreó-

grafos) e a nossa “dança quotidiana”, a dança dos nos-

sos dias. Entre movimento do quotidiano e movimento 

dançado, uma série de experiências que dão prazer e 

soltam o corpo no encontro de si e dos outros. 

Veremos curtos filmes de dança, usaremos muita mú-

sica, dançaremos o nosso futuro. Depois, vamos feli-

zes para casa.

OFICINA

10 MAR

ONDE ESTÁ A TUA DANÇA?
orientação MADALENA VICTORINO

sex 10h00 às 12h00 e 15h00 às 17h00 

público-alvo m/ 15 anos com Necessidades Educativas Especiais

lotação 16 participantes

preço 1,503
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Estudou e formou-se em dança contemporânea, com-

posição coreográfica e pedagogia das artes no The Pla-

ce, London School of Contemporary Dance, no Laban 

Centre/ Goldsmith’s College, University of London e na 

Exeter University nos anos 70 e 80 no Reino Unido. Des-

de então, vive em Portugal e nestas últimas 3 décadas, 

o seu trabalho tem-se evidenciado pela criação de mui-

tos projetos culturais e artísticos de dimensão comuni-

tária, que sempre se vocacionam para a aproximação 

entre discurso e prática artística e a sociedade em ge-

ral. Interessa-se também pelo público jovem e cria no 

Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de 

Belém, entre 1996 e 2008, o primeiro espaço em Portu-

gal, de programação de fruição artística internacional 

para um público jovem. Leciona em várias instituições 

de Ensino Superior. Cria múltiplas peças coreográfi-

cas que frequentemente envolvem pessoas de idades e 

com experiências de vida muito diferentes e intérpretes 

profissionais. Tem ganho vários prémios com os seus 

projetos. O seu trabalho é reconhecido pela sua car-

ga humanística. Vive preocupada com a importância da 

educação artística de cada e todas as pessoas.

MADALENA VICTORINO 

BIOGRAFIA
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Cada bailarino, coreógrafo ou performer recebe de 

alguma forma ou via, seja mais académica ou au-

todidata, uma ideia de História da Dança, e da qual 

acaba por se sentir descendente. Cada um tem uma 

ideia específica de como essa história se desenrola, 

e para cada um há determinados criadores, determi-

nados movimentos e correntes artísticas que contri-

buem para configurar a ideia de dança.

A Minha História da Dança é um projeto criado em 2011, 

pelas estruturas Forum Dança e O Rumo do Fumo. 

Consiste num ciclo de conferências em que cada ar-

tista é convidado a apresentar a sua ideia específica 

da história da dança ou das artes performativas, do 

seu percurso e das referências que influenciaram o 

seu trabalho artístico. Depois de Clara Andermatt, o 

Teatro Viriato recebe a coreógrafa Madalena Victori-

no para partilhar com o público as suas influências, o 

seu percurso e a sua História da Dança.

CONFERÊNCIA

11 MAR

A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA
com MADALENA VICTORINO

sáb 21h30 | 120 min. | m/ 12 anos

Entrada gratuita

©
 M

au
ri

zi
o 

A
go

st
in

et
to

Forum Dança e O Rumo do Fumo

são estruturas financiadas pelo

Ministério da Cultura/Dgartes
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Estudou e formou-se em dança contemporânea, com-

posição coreográfica e pedagogia das artes no The Pla-

ce, London School of Contemporary Dance, no Laban 

Centre/ Goldsmith’s College, University of London e na 

Exeter University nos anos 70 e 80 no Reino Unido. Des-

de então, vive em Portugal e nestas últimas 3 décadas, 

o seu trabalho tem-se evidenciado pela criação de mui-

tos projetos culturais e artísticos de dimensão comuni-

tária, que sempre se vocacionam para a aproximação 

entre discurso e prática artística e a sociedade em ge-

ral. Interessa-se também pelo público jovem e cria no 

Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de 

Belém, entre 1996 e 2008, o primeiro espaço em Portu-

gal, de programação de fruição artística internacional 

para um público jovem. Leciona em várias instituições 

de Ensino Superior. Cria múltiplas peças coreográfi-

cas que frequentemente envolvem pessoas de idades e 

com experiências de vida muito diferentes e intérpretes 

profissionais. Tem ganho vários prémios com os seus 

projetos. O seu trabalho é reconhecido pela sua car-

ga humanística. Vive preocupada com a importância da 

educação artística de cada e todas as pessoas.

MADALENA VICTORINO 

BIOGRAFIA
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Génio do Novo Circo, artista do movimento, o suíço Mar-

tin Zimmermann tem percorrido o mundo, com gran-

de sucesso, com o seu mais recente e extraordinário 

espetáculo. Em Hallo, Martin forma uma personagem 

com um corpo de boneco articulado e a agilidade de um 

contorcionista, um tipo ingénuo e desastrado que faz rir 

sem querer, que mora numa pequena caixa de madei-

ra e sai dela para entrar num cenário que lembra uma 

montra de armazém. O cenário e os objetos que nele vão 

surgindo têm vida própria e passam o tempo a pregar-

-lhe partidas, colocando-o em situações embaraçosas, 

desconfortáveis e divertidas.

Hallo resulta dos choques múltiplos entre o homem 

e as suas diversas personalidades. Martin procurou 

assim dar vida às múltiplas maneiras de sermos nós 

próprios. Com a sua dramaturgia tentou desenhar 

com delicadeza o esboço de uma vida.

NOVO CIRCO

15 MAR

HALLO
de MARTIN ZIMMERMANN

qua 21h30 | 60 min. | m/ 8 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Criação, encenação, coreografia, cenário e interpretação Martin Zimmermann

Dramaturgia Sabine Geistlich

Técnico de palco Ingo Groher

Música Colin Vallon

Assistente de coreografia e encenação Eugénie Rebetez

Figurinos Franziska Born

Desenho de luz Sammy Marchina

Desenho de som Andy Neresheimer

Técnico de palco (extra) Roger Studer

Produção executiva Sarah Büchel

Coapresentação Culturgest, Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor

Apoio
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Nasceu em 1970, em Wildberg, uma pequena aldeia na 

Suíça. Depois de estudar decoração, formou-se no Cen-

tre National des Arts du Cirque (C.N.A.C), em França. 

Em 1998, regressou a Zurique e iniciou o seu trabalho 

como coreógrafo e diretor de cena. Tem criado princi-

palmente com o compositor e diretor de cena Dimitri de 

Perror, cofundador e codiretor artístico da Companhia 

Zimmermann & de Perrot. As suas peças foram apre-

sentadas em todo o mundo. Muitas delas foram criadas 

no Théâtre de Vidy: Hoi (2001), Gaff Aff (2006), Öper Öpis 

(2008), Hans was Heiri (2012) e Hallo (2014).

Com Hallo, Martin Zimmermann criou uma peça única, 

personalizada por ele próprio. A personagem de Hallo 

opera num espaço que representa tanto o mundo ex-

terior como o mundo interior. Por sua vez, torna-se o 

observador de si mesmo e o observado. 

MARTIN ZIMMERMANN

BIOGRAFIA
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Depois da estreia no Gyuila Shakespeare Festival, Ma-

ria João apresenta Songs for Shakespeare, um con-

certo que foi desenvolvido pela cantora no seu mais 

recente projeto, o trio Ogre. 

Ogre é um coletivo que funde jazz, música eletrónica 

e outros sons, com uma instrumentação invulgar e 

uma abordagem artística singular, que conduz o pú-

blico a saltar fronteiras entre o digital e o analógico.

Em Songs for Shakespeare o coletivo propõe a combi-

nação entre a música contemporânea e a literatura 

clássica. Os sonetos do intemporal poeta e drama-

turgo serão imaginados e interpretados com a abor-

dagem única de Ogre.

MÚSICA

18 MAR

SONGS FOR SHAKESPEARE
de MARIA JOÃO, JOÃO FARINHA e ANDRÉ NASCIMENTO

sáb 21h30 | 60 min. | m/ 8 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág 52) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Voz Maria João

Fender Rhodes e teclados João Farinha

Laptop e eletrónica André Nascimento
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Dentro do Teatro Viriato (lugar mágico e cheio de Re-

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

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

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

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

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

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

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

com Pessoas, Coisas, Histórias e Lugares dentro.

Joana Craveiro

(a autora do texto escreve 

de acordo com a antiga ortografia)

PERFORMANCE

23 MAR a 14 DEZ

DE DENTRO PARA FORA E DE PERNAS PARA O AR

(E PARA O CHÃO)
uma criação TEATRO DO VESTIDO

duração a definir

23 e 24 MAR | qui e sex 10h30 e 15h00 // 28 a 31 MAR | ter a sex 10h30 e 15h00

08 a 11 MAI | seg a qui 10h30 e 15h00 // 17 a 19 MAI | qua a sex 10h30 e 15h00

12 a 14 DEZ | ter a qui 10h30 e 15h00

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

20 MAI | sáb 10h30 e 15h00

público-alvo Famílias (c/ crianças dos 5 aos 9 anos) | preço 1,503

Texto e direção Joana Craveiro

Interpretação Sónia Barbosa

Colaboração criativa Rosinda Costa e Tânia Guerreiro

Produção Cláudia Teixeira

O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pelo

Governo de Portugal / Ministério da Cultura /

Direcção-Geral das Artes
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O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 2001, 

que realizou até ao momento 36 criações, bem como di-

versas outras iniciativas de partilha dos seus métodos de 

trabalho, leituras encenadas, e desenvolveu um programa 

pedagógico regular entre 2006 e 2010. O trabalho da com-

panhia pauta-se pela pesquisa 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 apresenta-

ção variados, tanto em contextos urbanos quanto rurais, 

bem como com o desenvolvimento de iniciativas que vi-

sam a criação de uma comunidade de espectadores aten-

tos e implicados na reflexão acerca da realidade. A com-

panhia trabalha em colaboração, com direção artística de 

Joana Craveiro. Em 2012, o Teatro do Vestido recebeu uma 

menção honrosa atribuída pela APCT – Associação Por-

tuguesa 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 pes-

soas vivem.” Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Es-

quecidas, foi nomeado para melhor espetáculo de teatro 

pela Sociedade Portuguesa de Autores e considerado um 

dos melhores 10 espetáculos do ano pelos jornais Público 

e Expresso.

Diretora artística do coletivo Teatro do Vestido, que fundou 

em 2001, e no qual dirigiu mais de 30 projetos até ao mo-

mento, tendo escrito a maioria deles e participado igual-

mente 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 acontecimen-

tos históricos e as suas representações no presente, bem 

como a recolha de memórias e histórias de vidas, e as 

cartografias poéticas e afetivas das cidades são algumas 

das questões a partir das quais Joana Craveiro e o Teatro 

do Vestido têm trabalhado ao longo dos últimos 15 anos, e, 

mais recentemente, no seu projeto Um Museu Vivo de 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 Autores, e tendo re-

cebido o Prémio do Público do Festival de Teatro de Almada 

em 2015. Partes deste espetáculo foram apresentadas 

também em Nova Iorque, Bristol, Londres, Skopje, Mon-

treal e Barcelona. Da sua formação complementar desta-

ca as duas escolas de verão sucessivas pelo ex-coletivo de 

performance 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 tra-

balho a solo sobre autobiografia e memória. Foi docente 

de projetos de interpretação nas seguintes instituições: 

Royal Scottish Academy of Music and Drama (2004); Esco-

la Superior de Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô EPAOE 

(2007); Universidade de Évora (2009). É docente do Curso 

de Teatro da ESAD, nas Caldas da Rainha, desde 2007.

TEATRO DO VESTIDO

JOANA CRAVEIRO

BIOGRAFIAS
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Defendendo o texto de Genet como um texto político, 

que reflete sobre o valor da liberdade, sobre o con-

fronto do indivíduo com o seu opressor, Marco Mar-

tins coloca as três ilustres atrizes num espaço de 

enclausuramento para que estas possam explorar 

as diversas identidades. 

A partir do momento que a patroa, representan-

te do poder e da autoridade, se ausenta, a fantasia 

rasga-se sem limites no imaginário das duas irmãs e 

transporta-as para longe das suas vidas, numa fuga 

urgente ao seu quotidiano miserável.

Depois da versão de Simão Do Vale, o Teatro Viriato 

acolhe o novo trabalho do encenador Marco Martins, 

que tem recebido os maiores elogios e aplausos, 

quer da crítica, quer do público em geral.

TEATRO

25 e 26 MAR

AS CRIADAS
de MARCO MARTINS

com BEATRIZ BATARDA, LUÍSA CRUZ e SARA CARINHAS

105 min. 

sáb 21h30 e dom 16h00 | m/ 16 anos

preço único 103 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Texto Jean Genet

Encenação Marco Martins

Tradução Matilde Campilho

Com Beatriz Batarda, Luísa Cruz

e Sara Carinhas

Cenografia F. Ribeiro

Figurinos Isabel Carmona 

Movimento Victor Hugo Pontes 

Desenho de luz Nuno Meira

Assistente de desenho de luz Cárin Geada

Sonoplastia Sérgio Milhano

Direcção de produção Narcisa Costa

Produção Arena Ensemble

Coprodução Teatro Nacional D.Maria II

e Teatro Viriato 
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Repudiando as virtudes do vosso mundo, os criminosos concordam irremediavelmente em organizar um universo proibi-

do. Eles concordam em viver nele. O ar é nauseante: eles conseguem respirá-lo.

Jean Genet in Journal du Voleur

Somada à solidão moral do assassino está a solidão do artista, que não admite autoridade, senão a de outro artista. 

Jean Genet in Querrelle de Brest

SOBRE AS CRIADAS

A minha primeira aproximação ao universo marginal de Genet foi feita, muito novo, através do cinema e da perturbante curta 

metragem “Un Chant D’Amour” (1950), obra surrealista e profundamente erótica sobre o universo homossexual das prisões. 

Esse objeto inquietante marcou a minha relação com o autor constituindo-se como a minha porta de entrada para a compreen-

são e descoberta da sua obra.  

É pois natural que, mais tarde, ao tomar pela primeira vez contacto com o texto de “Les Bonnes”, o tenha percecionado como 

uma clara metáfora sobre a sua experiência na prisão onde escreveu grande parte da sua obra dramática (1942-49).  De facto 

torna-se impossível olharmos para este texto sem pensarmos no Genet, jovem marginal, prisioneiro privado da sua liberdade 

entregue à escrita de “Querelle de Brest” ou “Les Bonnes” e, segundo as suas palavras, ao “charme erótico das prisões” (tão 

distintivo em “Un Chant D’Amour”).

Olhar para aquele quarto, onde se desenrola toda a ação da peça, é pois olhar para um espaço de enclausuramento forçado 

onde as duas irmãs, privadas de liberdade, se entregam a jogos ilusórios de identidade. A atração pelo universo da criminalida-

de e a definição dos espaços fechados como lugares privilegiados de ilusão, tema constante na obra do autor, são aqui evidentes 

e nem mesmo o facto deste texto se basear num “fait-divers” jornalístico (a história real de duas irmãs que assassinaram a sua 

patroa) o afasta dos temas transversais à sua obra. Aliás, no seu romance “Notre-Dame-des-Fleurs” (1944) Genet declara que 

se algum dia escrevesse para teatro, as personagens femininas deveriam ser representadas por jovens rapazes e colocaria um 

letreiro, junto ao palco, de forma a chamar a atenção da audiência para esse dispositivo Shakespeariano. 

Mas trabalhar a genialidade de Genet é, como dizia Luís Miguel Cintra no programa de “A Varanda” - “tocar em tudo ao mesmo 

tempo, é um jogo perigoso, feito simultaneamente com todos os níveis da consciência. Da consciência humana, da consciência 

política, que, nunca é demais lembrá-lo já que está tão esquecido, nunca pode deixar de ser humana. Mas quantos níveis tem 

a consciência?”

E de facto “As Criadas” não pode deixar de ser lido como um texto iminentemente político. Não porque nos fala sobre a luta 

de classes e o desejo de ascensão social, como em algumas abordagens acontece, mas sim porque nos fala sobre o valor da 

O INIMIGO DECLARADO
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Liberdade e o confronto do individuo com o seu opressor, do infrator em permanente desafio à autoridade, evidenciando a bruta-

lidade do crime como arma transformadora e a sexualidade desviante como forma de fazer tremer os alicerces das sociedades 

moralmente conservadoras. 

A partir do momento em que a patroa, representante do poder e da autoridade, se ausenta, a fantasia rasga-se sem limites 

no imaginário das duas irmãs, transportando-as para longe das suas vidas, numa fuga urgente ao seu quotidiano miserável. A 

libertação das duas irmãs, da opressão física e psicológica proporcionada por aquele quarto, feita através de um role-playing 

frequentemente perverso e sadomasoquista, constitui-se assim como ponto de partida para uma encenação onde me inte-

ressa acima de tudo trabalhar uma proposta performativa que explore a modernidade da linguagem de Genet nas múltiplas 

possibilidades de interpretação e representação que ela oferece. Através de uma nova tradução de Matilde Campilho pensei no 

espaço do palco como um espaço de enclausuramento em que três atrizes (simultaneamente encenadoras) pudessem explorar 

as diversas identidades daquelas personagens que se revelam através da sua relação com o inimigo opressor, desconstruindo 

diante dos nossos olhos a ilusão teatral e expondo as escolhas que levam à transformação do ator em personagem e da perso-

nagem em outra personagem. 

“As atrizes não devem subir ao palco com o seu erotismo natural, imitando as atrizes do cinema. No teatro, o erotismo individual 

engole a representação.”

Jean Genet in Como interpretar as Criadas (1962)

“As Criadas” são o Genet marginal, o Genet órfão, o Genet perverso e politicamente controverso, o autor que resiste a definições. 

Talvez a grande força e beleza da obra do autor resida mesmo no facto de ela resistir a todas as interpretações e definições; que 

ela nos iluda através das suas relações íntimas com o percurso pessoal do autor - “a minha escrita não é autobiográfica mas 

as minhas personagens relacionam-se com as minhas experiencias” - dizia de forma provocadora numa entrevista.  Enquanto 

preparo os ensaios para este espetáculo leio, no seu livro de artigos e entrevistas “L’ennemi Déclaré” relativos ao período mais 

politizado da sua vida, quando já sem vontade de escrever para teatro se junta à luta do  Black Panthers e à causa Palestiniana, 

no texto de abertura - “Cherche, ou recherche, ou voudrait découvrir, ne le jamais découvrir le délicieux ennemi três désarmé, 

dont l’équilibre est instable, le profil incertain, la face inadmissible, l’ennemi qu’on soufflé casse, l’esclave déjá humilé, se jetant 

lui-même par la fenêtre sur un signe, l’ennemi vaincu: aceugle, sourd, mouet”.

Marco Martins

O ano de 2012 assistiu ao arranque oficial do projeto Are-

na Ensemble. Plataforma de criação artística, criada por 

Beatriz Batarda e Marco Martins em 2007, como espaço 

de partilha das suas linguagens e trajetos individuais, 

que traduzem uma preocupação comum pelo risco e a 

experimentação, na procura de novas formas e lingua-

gens teatrais e performativas que dão voz a uma nova 

geração de autores e intérpretes. Ao longo dos seus 8 

anos de vida, o Ensemble cresceu graças ao trabalho de-

senvolvido com a preciosa colaboração de artistas tais 

como Nuno Meira, Artur Pinheiro, Cristina Reis, Gonçalo 

M. Tavares, Pedro Moreira, Bernardo Sassetti, Nuno Lo-

pes, Gonçalo Waddington, Bruno Nogueira, Vítor Roriz, 

Sofia Dias, Carla Maciel, entre outros.

ARENA ENSEMBLE

BIOGRAFIAS
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Este Ensemble pretende assim ser um novo espaço de 

reflexão da linguagem teatral contemporânea, nas suas 

várias vertentes e influências (textos clássicos e novas 

dramaturgias), aproximando-a não só dos públicos ur-

banos como também das comunidades mais distantes, 

buscando novos cruzamentos com outras artes perfor-

mativas. Entre os espetáculos mais marcantes do Are-

na encontram-se Quando o inverno Chegar (2007) ou De 

Homem para Homem (2008), bem como os trabalhos de-

senvolvidos com a comunidade cigana de Sanguedo em 

Baralha (2010) e com os trabalhadores dos Estaleiros Na-

vais de Viana do Castelo em Estaleiros-ENVC 2012 (2012), 

ambos em colaboração com o CCTAR – Centro de Teatro 

e Artes de Rua. Nesse sentido existe, desde o início des-

te projeto, a consciência de uma responsabilidade social 

na procura de uma linguagem teatral capaz de transpor 

as tradicionais fronteiras clássicas do palco e de se colo-

car no centro da discussão e do espaço público.

No final de 2011, ao fazer-se um balanço sobre as cria-

ções apresentadas até aí, tornou-se imperativo formali-

zar o projeto artístico e constituir uma Associação Cul-

tural, que pudesse promover uma programação mais 

sólida e sustentável. Apesar de continuar a ser uma 

companhia independente sem qualquer apoio estrutu-

ral que permita um maior desenvolvimento e concreti-

zação do projeto nas suas diferentes vertentes, o Arena 

Ensemble prossegue a sua atividade, em 2016 criou dois 

novos espetáculos: A Conquista do Pólo Sul de Manfred 

Karge, com encenação de Beatriz Batarda e interpreta-

ção de Ana Brandão, Bruno Nogueira, Flávia Gusmão, 

Miguel Damião, Nuno Lopes, Nuno Nunes, Romeu Cos-

ta; As Criadas de Jean Genet, com encenação de Marco 

Martins e interpretação de Beatriz Batarda, Sara Cari-

nhas e Luísa Cruz. Desde 2007, Beatriz Batarda e Marco 

Martins, enquanto criadores e intérpretes do Arena En-

semble, apresentaram as seguintes criações:

2007 – Quando o inverno Chegar de José Luís Peixoto. 

Encenação Marco Martins. Espetáculo fundador do 

Arena Ensemble. Música Pedro Moreira

2008 – De Homem para Homem de Manfred Karge. Dire-

ção de Carlos Aladro e Beatriz Batarda. Música Pedro 

Moreira

2009 – Music Around Circles - Imagem Marco Martins/ 

Música Bernardo Sassetti 

2010 – Antes de Ser... - textos de William Shakespeare. 

Encenação Beatriz Batarda Música Bernardo Sassetti 

2010 – Olá e Adeusinho de Athol Fugard. Encenação 

Beatriz Batarda

2010 – Baralha – a partir de “Romeu e Julieta” de Wi-

lliam Shakespeare. Encenação Marco Martins. Música 

João Lucas

2010 – Durações de um Minuto - textos Gonçalo M. Tava-

res. Direção Marco Martins e Clara Andermatt

2011 – Azul Longe nas Colinas de Dennis Potter. Encena-

ção Beatriz Batarda. Música Bernardo Sassetti

2011 – Num dia igual aos outros de John Kolvenbach. 

Encenação Marco Martins

2011 – Sangue Jovem de Peter Asmussen. Encenação 

Beatriz Batarda. Música Bernardo Sassetti

2012 – Pessoa “em pessoa” - textos Fernando Pessoa e 

Gonçalo M. Tavares. Encenação Marco Martins

2012 – Estaleiros - textos Gonçalo M. Tavares e Samuel 

Beckett. Encenação Marco Martins. Música Noiserv

2012 – Dança da Morte de August Strinberg. Encenação 

Marco Martins

2013 – Rosencrantz & Guildenstern Estão mortos de Tom 

Stoppard. Encenação Marco Martins. Música Noiserv

2013 – Two Maybe More –  música Pedro Moreira; textos 

Gonçalo M. Tavares. Direção Marco Martins. Música 

Pedro Moreira

2014 – Como Queiram / As You Like It de William Shakes-

peare. Encenação Beatriz Batarda. Música Pedro Morei-

ra
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Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor 
Administrativo • 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 Aliosman Ahmed, Ana Rilho, 
André Rodrigues, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina Ferreira, Cláudio Alves, 
Franciane Maas, Francisco Pereira, João Almeida, Luís Sousa, Neuza Seabra, 
Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rúben Marques, Rui Guerra, Sandra Amaral e 
Vânia Silva  
• Colaboração Técnica 

O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do Espectáculo de 
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por

EQUIPA
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INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre 
os bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos 
do Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube 
de Viseu; Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal 
de Viseu e SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de 
Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais, 
Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

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

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

* Peça o seu cartão na bilheteira.

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

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

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

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 
De seg a sex, das 13h00 às 19h00. 
Em dias de espetáculo das 13h00 às 22h00. 
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo, 
encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre 
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.
Agora também em BOL 
(www.teatroviriato.com), nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS 
Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes reservados devem ser 
levantados até 3 dias após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de 
início do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a 
bilhete gratuito. 
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de 
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
O Teatro Viriato estabeleceu uma parceria com a empresa de transporte de 
passageiros União. Para mais informações ver página 68.
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos 
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, uma semana antes da data da 
atividade. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.° 
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), não havendo lugar ao reembolso do 
preço pago pelo bilhete. 
O bilhete deverá ser conservado até ao final do espetáculo. 
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, assim como fumar, 
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras fontes de 
sinal sonoro. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Assistência a pessoas 
com deficiência motora. 
(Agradecemos a sua solicitação 
antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente); 
Internet wireless;
Foyer aberto em 
horário de Bilheteira e Bar.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

ASSINATURAS

Preço
A 103

Preço
B 153

Preço
C 203

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Mega 3 1 1 5 653 283

Hiper 3 2 5 603 253

Super 2 1 3 403 183

Mini 2 1 3 353 153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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PLANTA DE SALA

*aplicáveis todos os descontos  |  **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 10,001

Outros Preços Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 anos (em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo indicação em 
contrário e mediante apresentação de comprovativo do 
Centro de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares
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Amigos · 2017

Vivace Dão · Quinta do Perdigão 

Sostenuto Abyss & Habidecor 

Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta

Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA

Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco

Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • 
António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Cláudia Saraiva • Centro de Saúde Familiar 
de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando 
Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de 
Lemos • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca •  José 
Gomes • José Luís Abrantes • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom 
• Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist 
e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e Vitória Espada • 
Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva

Júnior Beatriz Afonso Delgado • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Carolina Martins • Matilde 
Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2017

Apoio · 2017 Assistentes de Sala vestidos por

Apoio à divulgação · 2017
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ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;
·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Leya no foyer do Teatro Viriato;
·  Benefícios fiscais;
·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 
·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);
·  Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;
·  Descontos na Mais Optica (informações na loja);

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

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

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

GERAL 232 480 110 

SITE www.teatroviriato.com

E-MAIL geral@teatroviriato.com

MAIS INFORMAÇÕES:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa

E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

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




