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PROGRAMAÇÃO
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sáb

15h00
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07 sex 21h30 AS YOU LIKE IT / COMO QUEIRAM
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sáb

15h30
21h30
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22 sáb 21h30 HOJE

28 FEV
01 MAR

sex e sáb 21h30 CORIOLANO
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26 KIMI DJABATÉqua 22h00

JaneIro
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A TÉCNICA AO SERVIÇO DA EXPRESSÃO22 e 23 qua e qui 19h30 às 22h30

31 JAN, 
01 e 02 FEV

sex a dom 21h30 RETORNOS, EXÍLIOS E ALGUNS QUE FICARAM

17JAN a 29 MAR ESTRANHOS COM ARTE

aBrIL em anTeCIpaÇÃo

07 a 12 seg a sáb 10h00 às 13h00
14h30 às 18h00

DE PERNAS PARA O AR
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07 sex 21h30 DANZA PREPARATA

marÇo

14

26

sex

qua
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21h30

10h30 e 15h00
16h00
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Uma mesa cheia de feijões. 

O gesto de os juntar num montão único. E o gesto de os separar, um por um, do dito montão. 

O primeiro gesto é bem mais simples e pede menos tempo que o segundo. 

Se em vez da mesa fosse um território, em lugar de feijões estariam pessoas. Juntar todas as 
pessoas num montão único é trabalho menos complicado do que o de personalizar cada uma delas. 

O primeiro gesto, o de reunir, aunar, tornar uno, todas as pessoas de um mesmo território é o 
processo da CIVILIZAÇÃO. 

O segundo gesto, o de personalizar cada ser que pertence a uma civilização é o processo da 
CULTURA. 

É mais difícil a passagem da civilização para a cultura do que a formação de civilização. 

A civilização é um fenómeno colectivo. 

A cultura é um fenómeno individual. 

Não há cultura sem civilização, nem civilização que perdure sem cultura. 

Almada Negreiros, in Ensaios

em 2014 celebre connosco
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Quinze anos, sim já lá vão quinze. será tempo de festejar!? 

será tempo de balanço!? ou será simplesmente o tempo 

de continuar a acreditar que tudo é possível e, por isso, 

vamos fazer ainda mais do que tem sido feito.

Aparentemente, as condições estão reunidas para que 

assim seja: a nossa equipa está cada vez mais empenhada 

e experiente, a cidade tem pessoas conhecedoras 

motivadas e cheias de criatividade e a tutela está 

aparentemente mais próxima de uma preocupação de 

dinâmica cultural que não se resigne à efemeridade...

o ano de 2014 será todo ele de celebração, de festa... 

Começamos o primeiro trimestre com um “alegro forte” 

que será o primeiro tempo de um concerto inesquecível!

Fique atento, fique atento, no mínimo, 15 vezes por mês...

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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No ano em que celebra 15 anos de atividade, o Teatro 

Viriato parte para 2014 com uma programação marca-

da pelas sonoridades da Lusofonia de Júlio Pereira e de 

Carmen souza; pela encenação de textos de Padre An-

tónio Vieira, de Almada Negreiros e de William shakes-

peare, de Patrícia Portela e de Joana Craveiro; pela dan-

ça de Tiago Guedes e de Rui Horta; pelo novo circo da 

companhia DeFracto e pelo cinema musicado ao vivo por 

César Prata e Marcos Cavaleiro. A estreia de Retornos, 

Exílios e Alguns que Ficaram, um espetáculo do Teatro do 

Vestido criado para ser apresentado no solar do Vinho 

do Dão (Viseu) e o regresso do K CENA – Projeto Lusófono 

de Teatro Jovem são outras das propostas que integram a 

nova temporada, onde não falta mais um desafio lançado 

à comunidade no âmbito da apresentação de MIMA-FA-

TÁXA, de João sousa Cardoso. e dando continuidade ao 

desenvolvimento de condições que favoreçam a criação 

artística e depois do sucesso do trabalho desenvolvido 

durante o ano passado, em 2014 o coreógrafo André 

Mesquita volta a ser o Artista Residente do Teatro Viriato. 

o novo ano começa, precisamente, com uma festa de 

duas noites e dois concertos para celebrar os 15 anos 

de atividade. Júlio Pereira (17 de janeiro) revisita o uni-

verso acústico de um instrumento que, há já mais de 30 

anos, provocou o seu reconhecimento nacional e inter-

nacional e lhe está colado à pele: o cavaquinho, interpre-

tando algumas músicas do seu novo disco Cavaquinho.

pt, lançado num momento em que o compositor tem de-

senvolvido esforços para que a UNesCo reconheça este 

instrumento como património imaterial da Humanidade; 

e Carmen Souza (18 de janeiro) apresenta um eclético 

repertório alicerçado na música afro-cubana, jazz, mor-

na e outras fusões rítmicas. 

No âmbito da mÚsICa, depois de Júlio Pereira e de Car-

men souza, passarão pelo Teatro Viriato outros nomes e 

projetos, como Reportório Osório (12 de fevereiro), uma 

coleção de canções, que aliam a escrita sagaz de Luís 

Fernandes à música de Luís Cardoso e que transformam 

o quotidiano das relações afetivas em canções irónicas, 

cuja interpretação é marcada por uma enorme teatrali-

dade; mas também Kimi Djabaté (26 de fevereiro), um 

músico e compositor guineense a residir em Lisboa, 

descendente de uma família secular de músicos man-

dingas, que viveu toda a sua vida imerso em som e cul-

tura, fosse aprendendo balafon (instrumento em que é 

virtuoso), tocando guitarra ou cantando. A 22 de março é 

a vez de Teresa Salgueiro subir ao palco do Teatro Viriato 

com A Fortaleza, um concerto íntimo e intrigante, basea-

do no seu primeiro disco de originais, publicado em 2012, 

O Mistério. Também em março, regressa a parceria com 

a Jazz ao Centro materializada, desta vez, com o con-

certo de Pedra Contida (26 de março) e o lançamento do 

disco do coletivo. 

Reconhecida pelo programa Jeunes Talents Cirque eu-

rope (2010), um dos maiores promotores de novos artis-

tas na área do novo circo, Circuits Fermés (24 e 25 de 

janeiro) é uma peça marcada por uma linguagem alicer-

çada no malabarismo e no corpo. A propósito da apre-

sentação de Circuits Fermés, um dos criadores da com-

panhia deFracto Guillaume Martinet orienta uma oficina 

de exploração do malabarismo rítmico e estilizado que 

os caracteriza. A Técnica ao Serviço da Expressão (22 e 

23 de janeiro), oficina que se insere no âmbito do senti-

do Criativo, é dirigida a maiores de 16 anos interessados 

em técnicas circenses. Além de promover a partilha da 

abordagem própria desta jovem companhia, esta pro-

posta visa difundir várias noções associadas à prática do 

novo circo, contribuindo para o desenvolvimento desta 

área disciplinar em Portugal que o Teatro Viriato tem 

procurado difundir.

Mesmo no final de janeiro, Sermão de Santo António aos 

Peixes (29 de janeiro), dirigido por Cucha Carvalheiro e 

interpretado por Diogo infante abre a programação de 

TeaTro preparada para estes três primeiros meses do 

ano. Acompanhado ao vivo pela música de Hugo san-

ches, Diogo infante recita um dos mais populares textos 

INTRODUÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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de Padre António Vieira, trazendo para a atualidade esta 

referência incontornável da literatura portuguesa, com 

sessões para público escolar e público geral. segue-se 

a estreia de Retornos, Exílios e Alguns que Ficaram (31 

de janeiro, 01 e 02 de fevereiro). Construído a partir de 

uma aprofundada recolha de testemunhos e histórias de 

vida de pessoas que viviam nas ex-colónias portuguesas 

aquando do processo de Descolonização e de indepen-

dência destas novas nações africanas, este espetáculo 

foi criado especificamente para ser apresentado no so-

lar do Vinho do Dão, em Viseu, local emblemático deste 

processo de retorno e que serviu como um dos locais 

de residência do iARN entre 1975 e 1991 nesta região. o 

Teatro do Vestido produz assim mais um texto dramático 

original, escrito por Joana Craveiro, e prossegue a rela-

ção privilegiada com o Teatro Viriato enquanto espaço de 

criação, que foi iniciada em 2013 com a criação Esta é a 

minha cidade e eu quero viver nela. 

Depois de duas dramaturgias em português, a progra-

mação do Teatro Viriato dará espaço a William shakes-

peare. As You Like It / Como Queiram (07 de fevereiro) 

é encenada por Beatriz Batarda que entregou a inter-

pretação a um elenco repleto de nomes destacados do 

teatro português. e o encenador Nuno Cardoso regressa 

ao Teatro Viriato também com Coriolano (28 de fevereiro 

e 01 de março), mais uma peça do universo shakespe-

ariano, que retrata a tragédia da solidão do herói pro-

videncial em democracia. Pelo meio desta incursão a 

uma das referências do teatro inglês, fica a revisitação 

de mais um escritor português, desta vez, Almada Ne-

greiros. MIMA-FATÁXA (14 e 15 de fevereiro) foi criado 

por João sousa Cardoso a partir de 3 textos do autor de 

vanguarda, interpretados pela cantora Ana Deus e pelo 

ator Ricardo Bueno, acompanhados por vinte participan-

tes de Viseu. 

No mês de Março, destaque para Fausta (14 de março), 

que parte do mais recente romance de Patrícia Portela, 

o Banquete para reescrever a história de uma Fausta e 

das suas trocas diárias de almas. Desafiados pelo Teatro 

Municipal da Guarda, César Prata e Marcos Cavaleiro, 

músicos da cidade, musicam ao vivo as duas curtas-me-

tragens The Blacksmith e The Fall of the House of Usher 

(05 de março). Um projeto agora resgatado pelo Teatro 

Viriato, em parceria com o Cine Clube de Viseu.  

A danÇa está entregue a dois nomes incontornáveis 

da criação coreográfica portuguesa. Tiago Guedes traz 

a Viseu Hoje (22 de fevereiro), uma peça centrada nos 

dias de hoje, que evoca instabilidade, manifestação, con-

testação, reivindicação, decisões conjuntas, mobilização 

e confrontação, “deixando respirar uma promissora 

geração de novos intérpretes”, como escreveu a crítica 

de dança Luísa Roubaud. Já Rui Horta apresenta Danza 

Preparata (07 de março), a peça que criou sobre Sonatas 

e Interlúdios, de John Cage para assinalar o 100º aniver-

sário do seu nascimento (2012). Um solo para um “corpo 

preparado” em diálogo com um piano preparado.  

Desafiados pelo Teatro Municipal da Guarda, César Pra-

ta e Marcos Cavaleiro, músicos da cidade, musicam ao 

vivo as duas curtas-metragens The Blacksmith e The 

Fall of the House of Usher (05 de março). Um projeto 

agora resgatado pelo Teatro Viriato, em parceria com o 

Cine Clube de Viseu.

No âmbito do sentido Criativo, destaque para Photoma-

ton – Divertimento para Viola Portuguesa e Mala Prepa-

rada (14 e 15 de fevereiro), do compositor e multi-ins-

trumentista Fernando Mota, um espetáculo dirigido a 

público escolar e familiar. Trata-se de um solo portátil, 

uma instalação itinerante criada a partir de uma enor-

me mala de onde vão saindo objetos, sons e histórias 

que nem sempre precisam de palavras; e para a A Ca-

minhada dos Elefantes (27 a 29 de março), uma criação 

de inês Barahona e Miguel Fragata sobre a existência, a 

vida e a morte. Depois do sucesso da estreia no final do 

ano passado, Vissaium (19, 20 e 22 de março), dirigido 

por Maria Gil, volta a ser apresentado com sessões para 
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público escolar e público geral. Um espetáculo de artes 

performativas produzido pelo Teatro Viriato que convida 

à fruição do riquíssimo património arqueológico de Vi-

seu através de um percurso que reflete a importância da 

cidade na construção da identidade nacional. Para pro-

fessores de português a proposta é Poderei Escrever So-

bre Mim...? (08 de março), uma oficina com Maria Bárcia 

e Maria Gil, que parte do pressuposto que para ler, para 

gostar de ler, é preciso gostar de escrever primeiro. e 

para escrever, para gostar de escrever, é preciso por de 

lado aqueles bloqueios frequentes do não ser capaz, do 

ter vergonha em expor o que se pensa, de vencer a an-

gústia da página em branco. os conteúdos desta oficina 

tiveram origem no Dez x Dez, um projeto promovido pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. e antecipando abril, 

mais duas oficinas, desta vez, para as férias da Páscoa: 

Dançário (07 a 11 de abril) e De Pernas para o Ar (07 a 12 

de abril). 

Para ver no foyer, de 17 de janeiro a 29 de março, Es-

tranhos com Arte, uma exposição de fotografias de José 

Alfredo que passa em revista os projetos com a comuni-

dade desenvolvidos em 2013, uma das apostas do Teatro 

Viriato, no âmbito da sua estratégia de aproximação dos 

públicos às artes performativas contemporâneas. em 

2013 perto de 100 pessoas foram convidadas a partici-

par em três processos criativos, orientados por equipas 

artísticas profissionais: A Viagem, de Filipa Francisco, 

Sempre em Frente até Amanhecer (K Cena – Projeto Lu-

sófono de Teatro Jovem), de Marcio Meirelles e Heaven ou 

Ainda: Tu, de André Mesquita.

Paralelamente, arranca a segunda edição do K Cena – 

Projeto Lusófono de Teatro Jovem que volta a reunir vá-

rios jovens de diferentes nacionalidades, realidades cul-

turais e contextos, mas ligados pela Língua Portuguesa, 

promovendo a sua valorização e o reconhecimento desta 

e do teatro como veículos para o desenvolvimento da 

identidade lusófona e de enriquecimento pessoal e in-

terpessoal. em 2014, as três peças originais criadas no 

âmbito do K CENA e assinadas pelos encenadores Gra-

eme Pulleyn (Portugal), Marcio Meirelles (Brasil) e João 

Branco (Cabo Verde) nascerão a partir da problemática 

da ordem/desordem, inspiradas na obra Dom Quixote de 

La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. No Brasil, a 

estreia da encenação de Graeme Pulleyn acontece a 05 

e 06 de fevereiro; em Cabo Verde, a encenação de Marcio 

Meirelles está agendada para 07 e 08 de março; e em 

Portugal, a encenação de João Branco estreia a 23 e 24 

de abril. 

A par de toda a programação regular, durante estes pri-

meiros meses do ano, o VISEU A... volta a fervilhar, para 

regressar em pleno com um grande festival, de 24 de 

maio a 01 de junho. Prepara-se um programa de arte 

contemporânea protagonizado por muita gente e por 

muitos artistas. Centenas de pessoas de todas as idades 

e quadrantes nas suas várias terras, Mangualde, são 

Pedro do sul, Nelas, Tondela e Viseu entram em diálogo 

com as artes performativas: a dança, o teatro, o circo, a 

música e tudo o que se poderá inventar, para as fazer 

voar para cima de um verdadeiro palco gigante que se 

atravessa de autocarro. Um movimento criado para fes-

tejar e acordar. Dois fins de semana para marcar já na 

agenda, com entrada livre.
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgo-

ta na programação regular que é apresentada ao público. 

Consciente do papel que as instituições culturais devem 

desempenhar no apoio ao tecido artístico, o Teatro Viria-

to 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 traba-

lho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar 

opções em palco, potenciar os resultados dos projetos em 

ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns con-

vidados para conversas pós-ensaios e/ou apresentações 

informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é conce-

dido a cada companhia, artista ou projeto, esta cooperação 

fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim 

como permite uma descentralização dos focos de forma-

ção e criação ao nível das artes de palco.

TEATRO
02 a 04 Jan

roTa do romÂnICo
MARGARIDA GONÇALVES

DANÇA
06 a 10 Jan

pLaY faLse
ANTÓNIO CABRITA E SÃO CASTRO

TEATRO
13 a 30 Jan

reTornos,
eXÍLIos e aLguns Que fICaram
DIREÇÃO JOANA CRAVEIRO
TEATRO DO VESTIDO

ESTREIA: 31 JAN, 01 e 02 FEV 
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Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o público local, regional 

e nacional é um dos eixos estratégicos da ação do Teatro Viriato. Depois do sucesso de todo o trabalho desenvolvido em 

2013, o Teatro Viriato volta a acolher na sua programação anual André Mesquita, enquanto Artista Residente.

AndRé MesquitA 

Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Academia de Dança Contemporânea de setúbal e na Companhia Nacio-

nal de Bailado. iniciou a sua carreira como bailarino na CeDeCe (setúbal) e na Companhia Portuguesa de Bailado Con-

temporâneo com direção artística de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade independente desde 2006, ano em que 

cessou funções como bailarino solista e professor residente na Tanz Companie do stadtTheater Hildesheim.

Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, partilha a respetiva direção artística com Teresa Alves da silva e nela 

desempenha também as funções de coreógrafo associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da Flandres (Antuérpia, Bélgica), o Balé da Cidade de são Paulo (Brasil), 

o Danish Dance Theater (Copenhaga, Dinamarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e o Tanz Luzern 

Theater (suíça), entre outros. em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable ii do Ballet Real da Flandres e também 

como coreógrafo no 13th international solo-Tanz-Theater Festival de estugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 2007 a 2011 e do Teatro Viriato em 2013. em Portugal tem criado atra-

vés da ToK’ART e em parceria com a eGeAC, o Teatro Maria Matos, o Teatro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido rasgados elogios ao seu trabalho por força de uma maior qualidade 

sensitiva e de originalidade. 

ARTISTA RESIDENTE’2014:
ANDRÉ MESQUITA
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rede 
de programaÇÃo 
CuLTuraL 

5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção 

artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, inicialmente, por 

cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido 

alargada, mais tarde, para 10 parceiros (em 2013). Esta rede 

de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente 

na troca de saberes, processos e experiências de trabalho. 

Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos 

os parceiros e que permita apoiar os artistas e responder às 

suas necessidades através de ações concertadas no âmbito da 

coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do 

acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação 

cultural são: o Teatro Viriato (Viseu), o Centro Cultural de Vila 

Flor (Guimarães), o Cine-Teatro de Estarreja, O Espaço do 

Tempo (Montemor-o-Novo), o Teatro Académico de Gil Vicente 

(Coimbra), o Teatro Maria Matos (Lisboa), o Teatro Micaelense 

(Ponta Delgada), o Teatro Municipal da Guarda, o Teatro 

Nacional São João (Porto) e o Teatro Virgínia (Torres Novas). 
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A criação de projetos com a comunidade tem sido uma 

das apostas do Teatro Viriato, no âmbito da sua estraté-

gia de aproximação dos públicos às artes performativas 

contemporâneas. em 2013 perto de 100 pessoas foram 

convidadas a participar em três processos criativos, 

orientados por equipas artísticas profissionais: A Via-

gem, de Filipa Francisco, Sempre em Frente até Amanhe-

cer (K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem), de Mar-

cio Meirelles e Heaven ou Ainda: Tu, de André Mesquita. 

D’A Viagem, com o Rancho Folclórico de Torredeita; pas-

sando pelos jovens ‘peter pan’s’ do K Cena até aos intér-

pretes lançados pela dança no paraíso e/ou inferno de 

Herberto Helder, cada projeto lançou novos sentidos na 

comunidade. e cada participante, ao seu jeito próprio, 

estranhou, explorou e depois, deixou-se entranhar pela 

oportunidade única de se descobrir no palco. Cresce-

ram juntos ao longo de semanas e/ou meses de ensaios 

intensos. e, por fim, chegaram ao palco diferentes. 

essa experiência está agora patente na exposição Estra-

nhos com Arte, de José Alfredo dedicada, exclusivamen-

te, a todos os projetos com a comunidade que o Teatro 

Viriato lançou em 2013. e cada imagem mostra agora os 

corpos que fizeram pasmar quem os viu, transformando 

o efémero em permanente. É esse o lugar da fotogra-

fia. o lugar de revelar geografias do espaço, do tempo 

e do corpo, de transformar o contingente em transcen-

dente. É esse o espaço que José Alfredo persegue nos 

seus trabalhos. Fotógrafo profissional desde 1982, José 

Alfredo colabora com o Teatro Viriato, desde 1998, mas 

também com a Câmara Municipal de Viseu, grupo Mar-

tifer, grupo Visabeira, entre outros, Já expôs individual 

e coletivamente trabalhos fotográficos. Do seu percurso 

consta ainda a atribuição de vários prémios em concur-

so de fotografia.

ExpOSIÇÃO / fOyER

17 Jan a 29 mar

esTranHos Com arTe
fotografias JOSÉ ALFREDO

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

entrada gratuita
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uma festa de duas noites para celebrar 15 anos de ati-

vidade. é assim que o teatro Viriato abre 2014, com 

dois concertos que têm em comum a lusofonia expres-

sa na música de Júlio Pereira e de Carmen souza. 

em meados da primeira década do século XXi, o traba-

lho e a prestação artística de Júlio Pereira continuam a 

provocar surpresa. o compositor e multi-instrumentista 

revisita agora, percorrida a viagem de sons que o leva-

ram a muitos lu(g)ares e paisagens criativas, o universo 

acústico de um instrumento que, há já mais de 30 anos, 

provocou o seu reconhecimento nacional e internacional 

e lhe está, mesmo que ele não queira, colado à pele - o 

cavaquinho. 

Uma revisita que não é um regresso, mas antes uma 

reactualização de sonoridades, formas, modos (e mo-

das…), onde o bandolim e a geografia musical de Júlio 

Pereira traduz uma constante procura de novos cami-

nhos. Afinal, a prova de que na música, como na vida, 

não há tradição sem contemporaneidade.

Neste concerto, Júlio Pereira apresenta algumas das 

músicas do seu novo disco Cavaquinho.pt, lançado num 

momento em que o compositor tem desenvolvido esfor-

ços para que a UNesCo reconheça o cavaquinho como 

património imaterial da Humanidade.

MÚSICA

17 Jan

JÚLIo pereIra
CAVAQUINHO.PT

sex 21h30 | 60 min.

preço único 103 ou 153 (Júlio pereira + Carmen souza) 

m/ 6 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL

©
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R

Composição, arranjos 
e produção musical Júlio Pereira

Interpretação
Júlio Pereira (bandolim e cavaquinho),

Sandra Martins (violoncelo),
Miguel Veras (viola),

Luís Peixoto (braguesa e bouzouki)
e Mr. Loop (percussão)

produção executiva Alain Vachier

programa 

grande 
fesTa
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Com sete anos de idade aprende a tocar bandolim com o 

seu pai. Durante a adolescência faz parte de várias ban-

das de rock entre as quais Xarhanga e Petrus Castrus 

com quem grava quatro discos.

A partir dos seus vinte anos (ano da revolução de abril de 

74) e até aos trinta colabora – em concertos e inúmeros 

discos - com os compositores mais importantes de Por-

tugal destacando-se a sua colaboração com José Afonso 

- a partir de 79 - com o qual colabora regularmente to-

cando em vários sítios do Mundo e coproduzindo os seus 

últimos discos.

Ainda nesta década trabalha como músico em alguns 

grupos de Teatro com encenadores como: Augusto Boal, 

Águeda sena e João Perry. Grava os seus primeiros Ál-

buns de autor: Bota-Fora, Fernandinho vai ó vinho, Lisbo-

émia e Mãos de fada. 

em 1981 lança o álbum Cavaquinho, um trabalho que 

veio abrir novas portas à música portuguesa, totalmente 

instrumental, resultado de uma longa investigação – ga-

nhando todos os prémios de música do País – iniciando 

assim o seu percurso como instrumentista.

A partir de 1983 e até 2003 grava regularmente os se-

guintes discos, alguns premiados: Braguesa (1983), Nor-

tada (1983), Cadoi (1984), Os sete instrumentos (1986), 

Miradouro (1987) Janelas Verdes (1990), O meu Bandolim 

(1991), Acústico (1994), Lau Eskutara (1995) (com Kepa 

Junkera), Rituais (2000), e Faz-de-conta (2003) (um CD 

Multimédia para crianças).

Faz vários concertos no Mundo, produz, orquestra e par-

ticipa como Multi-instrumentista em vários discos de 

outros autores e colabora paralelamente com vários no-

mes da música entre os quais: Kepa Junkera, Pete see-

ger, Mestisay e The Chieftains - com os quais grava o CD 

Santiago que ganha o Grammy Award, 1995.

em 2006 colabora no filme Fados, de Carlos saura, com 

Chico Buarque e Carlos do Carmo produzindo o tema 

Fado Tropical. em 2008 grava o CD Geografias que origina 

o seu mais recente e atual espetáculo. em 2010 lança 

Graffiti um álbum de canções que conta com a partici-

pação de cantoras de vários países entre as quais: Dulce 

Pontes, Maria João, sara Tavares, olga Cerpa (espanha), 

Nancy Vieira (Cabo-verde) e Luanda Cozetti (Brasil).

em 2014 irá lançar um novo trabalho com data prevista 

para dia 17 de janeiro no Teatro Viriato, Viseu,  e nas lojas 

estará disponível a 20 de janeiro.

BIOGRAFIA

Júlio PeReiRA
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Aos poucos - e de forma determinante desde que resi-

de em Londres - Carmen souza tem-se afirmado glo-

balmente como um dos mais inquietantes e vibrantes 

símbolos da lusofonia. e no sentido em que a entidade 

cultural lusófona é intrinsecamente mutante e em cons-

tante expansão, mas eminentemente inclusiva, é apenas 

natural que assim seja. Porque se a ação desta lisboeta 

(nascida em 1981) parte de um signo matricial enraizado 

na tradição das ilhas de Cabo Verde (a origem da sua 

família), é pelas encruzilhadas próprias da diáspora que 

vai construindo um eclético programa artístico que se 

afigura único no panorama internacional. Música afro-

cubana, jazz, morna e um conjunto de referências nasci-

das já de décadas de fusões rítmicas são deglutidas, dis-

tendidas e infinitamente recicladas no desenvolvimento 

de um extático perfil autoral para o qual, ao longo da 

última década, tem contribuído decisivamente o compo-

sitor e baixista Theo Pas’Cal.

este Kachupada, após quatro álbuns em conjunto – Ess 

ê nha Cabo Verde (2005), Verdade (2008) e Protegid (2010), 

em estúdio, e London Acoustic Set, num dueto ao vivo 

(2011) – gravados em pontos distintos do globo, e envol-

vendo dezenas de instrumentistas, e depois de apresen-

tações pelo mundo fora, marca o seu regresso numa 

luminosa, orgulhosa, irredutível e indissolúvel demons-

tração de como a radicalidade da sua proposta jamais 

tolda uma íntima beleza e uma exuberante comunicabi-

lidade. e, fundamentalmente, de como se renova e rein-

venta a cada ensaio.

Gravado entre Lisboa e Londres, Kachupada anuncia logo 

ao que vem, usando, no título, uma das mais generosas, 

convidativas e apetitosas metáforas para descodificar 

conteúdos musicais que combinem as mais variadas 

tipologias: a da gastronomia, referindo o prato da culi-

nária cabo-verdiana de ingredientes, haja imaginação e 

talento, inesgotáveis (um maná de sabores, cores e ca-

MÚSICA

18 Jan

Carmen souZa
KACHUPADA

sáb 21h30 | 60 min. + 45 min. (foyer)  

preço único 103 e 53 (no foyer, a partir das 23h15)

ou 153 (Júlio pereira + Carmen souza)

m/ 6 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL  
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lorias)! É uma tradução de invejável propriedade acerca 

do que se passa no disco. Numa enérgica e concentrada 

demonstração de mais-valia criativa, memórias de pre-

sos políticos aliam-se ao emancipatório gesto do jazz, 

percorre-se a riqueza rítmica das ilhas, e canta-se a 

exaltação da vida, da juventude, da família. e, como à 

mesa, há sempre lugar para mais um! e é esse também 

o espírito da apresentação em palco deste novo álbum.

e porque a noite é de aniversário, no final do concerto, 

Carmen souza presenteia o público com a interpreta-

ção de mais alguns temas mas, desta vez, no foyer. 

Interpretação 
Carmen Souza (voz), 

Theo Pascal (contrabaixo), 
Elias Kacomanolis (percussões)

e Ben Burrel (piano)

“Carmen souza sings in her native creole dialect with an intimacy, sensuality, and vivacity, characterised by a tremen-

dous lightness of touch. Her music has a deceptive simplicity, a rare clarity, derived from a unique mix of influences 

from her Cape Verdean background to jazz and modern soul creating this beautifully vibrant, largely acoustic, accessi-

ble hybrid. World soul music for the 21st century”

David sylvian

“With Verdade, her 2010 release, Carmen souza introduced herself to the world as a kind of Cape Verdean Diana Krall. 

on Kachupada she is transformed into Cape Verdean esperanza spalding... Kachupada is a brave, extraordinarily ori-

ginal and at times challenging album. it is profoundly musical, deepens on every listen and deserves to make souza a 

far more familiar name.”

Alex Robinson in sonGlines, Reino unido

// SOBRE CARMEN SOUZA
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A propósito da apresentação de Circuits Fermés, 

Guillaume Martinet, da companhia deFracto orienta 

uma oficina de exploração do malabarismo rítmico e 

estilizado que os caracteriza. 

Além de promover a partilha da abordagem própria 

desta jovem companhia, esta proposta visa difundir 

várias noções associadas à prática do novo circo, con-

tribuindo para a descoberta desta área disciplinar que 

o Teatro Viriato tem procurado promover. 

A exploração da noção de tempo, a aquisição da cons-

ciência das capacidades do corpo e a construção de 

uma expressão gestual abstrata através do envolvi-

mento dos participantes numa dinâmica criativa as-

sente na aprendizagem de técnicas fundamentais é a 

estratégia seguida por Guillaume Martinet nos vários 

exercícios propostos, alicerçados na intenção de cons-

trução de um espaço “vivo”. 

OfICINA NOVO CIRCO

22 e 23 Jan

a TÉCnICa ao servIÇo da eXpressÃo
orientação GUILLAUME MARTINET | COMPAGNIE DEFRACTO

qua e qui 19h30 às 22h30

público-alvo interessados em técnicas circenses (m/ 16 anos)

lotação 15 participantes 

preço 153 // s/ descontos
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Reconhecida pelo programa Jeunes Talents Cirque eu-

rope (2010), um dos maiores promotores de novos artis-

tas na área do novo circo, Circuits Fermés é uma peça 

marcada por uma linguagem alicerçada no malabaris-

mo e no corpo, que retrata as relações de codependên-

cia que, em sociedade, os indivíduos desenvolvem entre 

si. em palco, dois intérpretes envolvem-se num circuito 

fechado, governado pelas suas próprias regras de ope-

ração e lógica interna. 

DeFracto é uma nova companhia de artes performativas, 

dedicada ao malabarismo e centrada na criação de im-

pressões visuais, padrões abstratos feitos de pontos, de 

linhas e de objetos em movimento. Um trabalho que se 

preocupa principalmente com a composição no espaço 

e no tempo.

NOVO CIRCO

24 e 25 Jan

CIrCuITs fermÉs
CompagnIe defraCTo

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes)  / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

m/ 5 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL  
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direção e interpretação
Guillaume Martinet e Minh Tam Kaplan

desenho de som David Maillard
Consultoria artística Audrey Jacquiot
desenho de luz Dominique Maréchal

Cenografia Marie O Roux
produção Compagnie deFracto

Circuits Fermés é um dos projetos do Jeunes Talents 
Cirque Europe 2009-2010
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Acompanhado ao vivo pela música de Hugo sanches, 

Diogo infante recita um dos mais populares textos de 

Padre António Vieira. Dirigido por Cucha Carvalheiro, 

o ator explora o caráter teatral de Sermão de Santo An-

tónio aos Peixes (1654), trazendo para a atualidade esta 

referência incontornável da literatura portuguesa. 

Neste recital, Diogo infante enfatiza a ironia retórica 

de António Vieira e transforma o pregador seiscentista 

num contemporâneo, através de uma leitura que faci-

lita a sua compreensão. 

RECITAL

29 Jan

sermÃo de sanTo anTÓnIo aos peIXes
de padre anTÓnIo vIeIra | com dIogo InfanTe | encenação CuCHa CarvaLHeIro

60 min. aprox.

qua 15h00 | público-alvo ensino secundário | preço 13

qua 21h30 | m/12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL

©
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encenação Cucha Carvalheiro
Interpretação Diogo Infante

música Hugo Sanches
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Tem o curso de Formação de Atores da escola superior 

de Teatro e Cinema (1991). estreia-se no espetáculo As 

Sabichonas de Molière, de Ruy de Matos, no Teatro Na-

cional D. Maria ii (1989). interpretou obras de shakespe-

are, Tchekhov, ibsen, Gil Vicente, Botho strauss, Frank 

MacGuiness, Manuel Puig, Harold Pinter, B. Brecht, 

Beckett, Büchner, eric Bogosian, John Patrick shanley, 

Paul Rudnick, Tennessee Williams e Federico García 

Lorca. Trabalhou com Carlos Avilez, Rui Mendes, João 

Lourenço, Richard Cottrell, John Retallack, Rogério de 

Carvalho, Tim Carroll, Natália Luiza, José Peixoto, Bru-

no Bravo, Marco D’ Almeida, Adriano Luz e Ana Luísa 

Guimarães. encenou O Amante de Harold Pinter (Teatro 

da Trindade, 1992), Segredos de Richard Cameron (Teatro 

da Trindade, 1993), Um Vestido para Cinco Mulheres de 

Alan Ball (Teatro Municipal são Luiz, 1997), Hamlets de 

eric Bogosian (2003), A Casa de Bernarda Alba de Fede-

rico García Lorca (coenc. Ana Luísa Guimarães, Teatro 

Municipal são Luiz, 2005), Laramie de Moisés Kaufmann 

(Teatro Municipal Maria Matos, 2005), Cabaret a partir 

de Cristopher isherwood (Teatro Municipal Maria Ma-

tos, 2008), O Ano do Pensamento Mágico de Joan Didion 

(TNDM ii, 2009) e Um Elétrico Chamado Desejo (TNDM ii, 

2010). integrou o elenco de várias produções televisivas 

e, no cinema, participou em diversos filmes. Desempe-

nhou as funções de Diretor Artístico, entre 2006 e se-

tembro de 2008, do Teatro Maria Matos e, entre 2008 e 

novembro de 2011, do Teatro Nacional D. Maria ii.

No TNDM ii: As Sabichonas, de Molière (enc. Ruy de 

Matos); O Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig (enc. 

Natália Luiza); Odeio Hamlet, de Paul Rudnick; Rei Lear, 

de William shakespeare (enc. Richard Cottrell); O Jardim 

Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams (enc. Diogo 

infante); O Caminho Solitário, de Arthur schnitzler (enc. 

Rogério de Carvalho); O Ano do Pensamento Mágico, de 

Joan Didion (enc. Diogo infante); Rei Édipo, a partir de 

sófocles (enc. Jorge silva Melo); Um Elétrico Chamado 

Desejo, de Tennessee Williams (enc. Diogo infante).

BIOGRAFIA

dioGo inFAnte
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TEATRO

31 Jan, 01 e 02 fev

reTornos, eXÍLIos e aLguns Que fICaram
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

sex a dom 21h30 | 90 min aprox.

preço único 7,503 | lotação limitada | m/ 12 anos

local de apresentação: solar do vinho do dão, viseu

Bilhetes à venda no Teatro viriato e nos dias do espetáculo no solar do vinho do dão
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Construído a partir de uma aprofundada recolha de tes-

temunhos e histórias de vida de pessoas que viviam nas 

ex-colónias portuguesas aquando do processo de Des-

colonização e de independência destas novas nações 

africanas, este espetáculo será criado especificamente 

para ser apresentado no solar do Vinho do Dão, em Vi-

seu, local emblemático deste processo de retorno e que 

serviu como um dos locais de residência do iARN entre 

1975 e 1991 nesta região. A recolha de testemunhos teve 

lugar precisamente na região de Viseu, num trabalho 

aprofundado que combina a pesquisa etnográfica no ter-

reno, a história oral, e a investigação histórica. 

Uma das missões primordiais do Teatro do Vestido neste 

momento é o de abordar de forma performática frag-

mentos da história de Portugal que permitam entender 

melhor o presente, desafiando aquilo que eric Hobs-

bawn descreveu como este “presente permanente” em 

que todos vivem. os processos históricos traumáticos da 

Guerra Colonial, da Colonização e Descolonização são 

parte integrante desta tentativa de entendimento deste 

‘País Possível’ que serve de título ao biénio 2012-14 do 

Teatro do Vestido. Paralelamente, o Teatro do Vestido 

produz assim mais um texto dramático original, escrito 

por Joana Craveiro, e prossegue a relação privilegiada 

com o Teatro Viriato enquanto espaço de criação, que foi 

iniciada em 2013 com a criação Esta é a minha cidade e eu 

quero viver nela.

direção, texto original e espaço cénico Joana Craveiro
Interpretação André Amálio, Isabelle Coelho, Joana Craveiro, Rosinda Costa

Iluminação Cristóvão Cunha
assistência Maria Aguiar

produção Rosário Faria
Coprodução Teatro do Vestido e Teatro Viriato

esTreIa

aBsoLuTa
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o Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 

2001, que realizou até ao momento 22 criações, bem 

como diversas outras iniciativas de partilha dos seus 

métodos de trabalho, leituras encenadas, e desenvolveu 

um programa pedagógico regular entre 2006 e 2010. o 

trabalho da companhia pauta-se pela pesquisa e experi-

mentação, bem como pelo desenvolvimento de uma dra-

maturgia original, com base em diversos pontos de par-

tida. A companhia trabalha em colaboração, com direção 

artística de Joana Craveiro. em 2012 o Teatro do Vestido 

e Joana Craveiro receberam uma menção honrosa atri-

buída pela APCT - Associação Portuguesa de Críticos de 

Teatro por “uma atividade aberta a todas as formas de 

arte, atenta a todos os cidadãos e curiosa de tudo o que 

se passa no mundo em que as pessoas vivem.”

Dirige o coletivo Teatro do Vestido, que fundou em 2001, 

e no qual dirigiu 19 projetos até ao momento, tendo es-

crito a maioria deles e participado igualmente como 

atriz e cocriadora. Tem o curso de formação de atores 

da escola superior de Teatro e Cinema (1997), é licencia-

da em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, 

Faculdade de Ciências sociais e Humanas (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 transmissão da memória política em 

Portugal no estado Novo, 25 de Abril e PReC. Da sua for-

mação complementar destaca 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 Programa Gulbenkian de 

Criatividade e Criação Artística, por Alexandre Kelly, dos 

Third Angel, em 2007, e para o qual criou o espetáculo 

No 33, que marcaria o início do seu trabalho a solo so-

bre autobiografia e memória. Foi docente de projetos de 

interpretação nas seguintes instituições: Royal scottish 

Academy of Music and Drama (2004); escola superior de 

Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô ePAoe (2007); Uni-

versidade de Évora (2009). É docente do Curso de Teatro 

da escola superior das Artes e do Design, nas Caldas da 

Rainha, desde 2007, onde fez parte da comissão peda-

gógico-científica da Licenciatura e Mestrado em Teatro 

em 2010/11.

BIOGRAFIAS

teAtRo do Vestido

JoAnA CRAVeiRo
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sobre uma tela em branco várias personagens, prota-

gonizadas por um elenco repleto de nomes destacados 

do teatro português, vai construindo um mundo novo, 

camada sobre camada, esgotando a voz que exige res-

postas a todas as inquietudes.

Assim poderia ser, As You Like It / Como Queiram, um 

espetáculo despojado feito de pessoas sobre uma tela 

em branco. De uma corte escura, sombria e vazia de 

cor, fogem ou são expulsos os heróis, para se encon-

trarem na luz da floresta, território neutro e livre. 

Aqui na floresta de Arden (dita “ardem”, lugar onde as 

personagem podem arder ou reencontrar a chama da 

vida), através de Rosalinda todos são conduzidos às 

perguntas que os movem, e que nem livros, nem men-

tores parecem saber dar resposta. Livres de expecta-

tivas e preconceitos, no mundo da luz e da cor, jovens, 

menos jovens e maduros, encontram o caminho re-

dentor de regresso a si, na sua maioria regressando 

ao principio, e outros provocando a rutura definitiva 

com o que lhes fora destinado. 

TEATRO

07 fev

as You LIKe IT / Como QueIram 
de WILLIAM SHAKESPEARE | encenação BEATRIZ BATARDA

sex 21h30 | 165 min. c/ intervalo. | m/ 12 anos

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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Tradução Daniel Jonas
encenação Beatriz Batarda

espaço Cénico Arena Ensemble
figurinos José António Tenente
música original Pedro Moreira 

desenho de Luz Nuno Meira
Interpretação Bruno Nogueira, Carla Maciel, Leonor Salgueiro, 

Luísa Cruz, Marco Martins, Nuno Lopes, Romeu Costa,
Rui Mendes, Sara Carinhas e Sérgio Praia 

Coprodução Arena Ensemble,
S. Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional S. João

e Centro Cultural Vila Flor
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Reportório Osório é uma coleção de canções, aliando 

a escrita sagaz de Luís Fernandes à magistral música 

de Luís Cardoso. Um desfiar de histórias pessoais no 

masculino, quase sempre íntimas, do dilema ao dilúvio 

em poucas estrofes. o quotidiano das relações afetivas 

transformado em canções irónicas (para não lhes cha-

mar heroicas), em que a teatralidade da interpretação 

só reforça o perfil de cada personagem. o resto são... 

canções, as mais belas canções de “umor”.

CAfÉ-CONCERTO/fOyER

12 fev

reporTÓrIo osÓrIo
LUÍS FERNANDES, LUÍS CARDOSO e SÓNIA SOBRAL

qua 22h00 | 50 min. 

preço único 2,503 

m/ 16 anos 
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voz, interpretação e letras Luís Fernandes
acordeão Sónia Sobral
músicas Luís Cardoso
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Desde cedo se inicia na música tradicional. Prossegue 

os seus estudos musicais no Conservatório e licencia-se 

na Universidade de Aveiro. em 1995 é um dos fundadores 

da d’orfeu Associação Cultural, de que é Coordenador-

Geral há longos anos e na qual desenvolve vários proje-

tos musicais, destacando-se Os CantAutores e Toques do 

Caramulo. É também na d’orfeu que explora a sua ex-

pressão músico-teatral. Músico laureado pela UNesCo 

com a Bolsa Aschberg em 2004.

iniciou o estudo do acordeão aos sete anos tendo ingres-

sado na Associação de Jovens Acordeonistas do Távo-

ra e Douro sul, através da qual realizou concertos em 

diversos pontos de Portugal e no estrangeiro. Aos 15 

anos inscreve-se no Conservatório Regional de Música 

em Viseu, e atualmente é aluna de Música da Universi-

dade de Aveiro. Participa em workshops orientados por 

músicos nacionais e internacionais e faz parte de alguns 

projetos de estilos contrastantes. obteve o 1º lugar por 

quatro vezes consecutivas no Concurso interno de ins-

trumentistas, integrado no Festival (anual) de Música da 

Primavera de Viseu, a partir de 2008.

Foi por três vezes consecutivas vice-campeã no Troféu 

Nacional de Acordeão em Alcobaça, em 2010, 2011 e 2012.

BIOGRAFIAS

luÍs FeRnAndes (voz e interpretação)

sÓniA soBRAl (acordeão)
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Photomaton, do compositor e multi-instrumentista Fer-

nando Mota, é um solo portátil, uma instalação itineran-

te criada a partir de uma enorme mala de onde vão sain-

do objetos, sons e histórias que nem sempre precisam 

de palavras. 

Depois da Tabula Rasa, instrumento musical experi-

mental criado por Fernando Mota a partir de uma tábua 

de engomar de madeira, surge agora a Mala Preparada, 

uma antiga mala de cabedal onde habitam cordas, mo-

las, rodas e roldanas tocadas com as mãos, pauzinhos 

chineses, um arco de violino e o diabo a sete. A partir 

deste instrumento, da viola portuguesa e de outros ob-

jetos sonoros, escrevem-se cadernos de viagem.

Um álbum de peças poéticas insólitas, uma invenção 

plástico-sonora sem manual de instruções.

MÚSICA

14 e 15 fev

pHoTomaTon
dIverTImenTo para vIoLa porTuguesa e maLa preparada
de FERNANDO MOTA

30 min.

sex 15h00 | público-alvo 1º ciclo do ensino Básico

lotação 50 participantes | preço 13

sáb 11h00 | público-alvo famílias (com crianças 5 a 8 anos)

lotação 50 participantes | preço 2,503
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Conceção e interpretação Fernando Mota
vídeos Fernando Mota, Inês Von Bonhorst,

irmãos Lumière e vários anónimos do séc. XXI
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Compositor, multi-instrumentista, artista sonoro e 

aprendiz de inventor de instrumentos musicais experi-

mentais.

Tem criado diversos espetáculos e performances musi-

cais e visuais, tais como Motofonia e Nana Nana (ambos 

sob encomenda do CCB - Fábrica das Artes), tendo parti-

cipado com estes em diversos festivais e programações.

Há cerca de 20 anos que compõe música para teatro, 

tendo colaborado com diversos encenadores e compa-

nhias, das quais destaca o Teatro Meridional, John Mo-

wat e Companhia do Chapitô e Cie Dos à Deux.

Para Além do Tejo do Teatro Meridional, para o qual com-

pôs e interpretou ao vivo a música original, recebeu o 

Prémio Nacional da Crítica 2004 (Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro) e Saudade – Terres D’eau da Cie. 

Dos à Deux, com banda sonora original sua, recebeu o 

Prémio de Melhor espetáculo no Festival de Avignon 

2005 (ADAMi – Prémio do Público).

Pela música original e espaço sonoro de Por Detrás dos 

Montes do Teatro Meridional, recebeu uma Menção Hon-

rosa (Prémio Nacional da Crítica 2006, promovido pela 

Associação Portuguesa de Críticos de Teatro), o Prémio 

de Melhor Música original dos Prémios de Teatro 2007 

do Guia dos Teatros e foi nomeado para o europe Pri-

ze New Theatrical Realities Xi, promovido em 2008 pela 

Comissão europeia com o alto patrocínio do Parlamento 

europeu.

em 2007 recebeu o Prémio Melhor obra Portuguesa no 

8º Concurso internacional de Composição eletroacústi-

ca (Festival Música Viva).

No cinema de animação tem colaborado com diversos 

realizadores e produtoras, dos quais salienta a RTP2, 

Zeppelin Filmes e José Miguel Ribeiro (sardinha em 

Lata).

Na área da formação, colaborou com diversas entidades 

como a esAD (escola superior de Artes e Design), es-

TAL (escola superior de Tecnologias e Artes de Lisboa), 

Centro infantil Helen Keller e CCB, entre outros.

BIOGRAFIA

FeRnAndo MotA
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Depois da direção artística de Almada, Um Nome de 

Guerra/Nós Não Estamos Algures (Casa de serralves, 

2012), MIMA-FATÁXA representa o regresso de João sou-

sa Cardoso a José de Almada Negreiros. 

MIMA-FATÁXA é um espetáculo concebido a partir de três 

textos do autor de vanguarda. Os Ingleses fumam Ca-

chimbo (1919), Mima-Fatáxa (1919/1920) e A Cena do Ódio 

(1915) são interpretados pela cantora Ana Deus e pelo 

ator Ricardo Bueno, acompanhados por vinte participan-

tes locais. MIMA-FATÁXA revisita a vitalidade das ideias e 

da linguagem do primeiro Modernismo, propondo uma 

crua interpelação da vida cultural, social e política do 

país no presente, na senda da provocação que Almada 

Negreiros nos lançou e deixou em herança.

encarnando a voz e a visão de Almada Negreiros, tal-

vez o mais completo artista português dos últimos cem 

anos, ao mesmo tempo que experimenta os cruzamen-

tos entre a leitura e a dramatização, João sousa Cardoso 

questiona, em MIMA-FATÁXA, o lugar da palavra pública 

em Portugal e constrói uma perspetiva de esperança na 

regeneração da vida coletiva, na aurora de um novo sé-

culo.

InsCrIÇÕes aBerTas aTÉ 03 fev’14

o Teatro Viriato está à procura de pessoas em situação 

de desemprego para participarem na oficina de criação 

teatral, que culminará na apresentação do espetáculo 

MIMA-FATÁXA. Além de acompanharem em proximida-

de o trabalho da cantora Ana Deus e do ator Ricardo 

Bueno durante a oficina, os participantes subirão ao 

palco, emprestando o corpo e a voz aos poemas do ar-

tista português. 

TEATRO

14 e 15 fev

mIma-faTÁXa
de JOÃO SOUSA CARDOSO | com ANA DEUS E RICARDO BUENO | a partir de 3 textos de JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS

80 min. aprox.

sex 15h30 | público-alvo ensino secundário | preço 13

sáb 21h30 (as portas da sala abrem às 21h00) | m/12 anos 

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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Com ou sem experiência, é apenas necessário ter des-

treza física, boa expressão corporal e capacidade de lei-

tura. 

os candidatos devem enviar o seu curriculum vitae 

com fotografia, acompanhado de uma carta de motiva-

ção para geral@teatroviriato.com 

ENSAIOS

10 a 13 fev’14

seg a qui 15h00 às 18h00 e 19h30 às 22h30

ESTREIA

14 e 15 fev’14

sex 15h00 e sáb 21h30

Criação João Sousa Cardoso
interpretação

Ana Deus e Ricardo Bueno
acompanhados por um grupo

de 20 participantes locais
iluminação Miguel Ângelo Carneiro

Produção Três Quatro Lente
Coprodução rede 5 Sentidos

(Centro Cultural Vila Flor, 
Maria Matos Teatro Municipal,
Teatro Virgínia e Teatro Viriato)

Produção associada Balleteatro

João sousa Cardoso e Ana Deus têm desenvolvido, individual e coletivamente, trabalho no cruzamento de diferentes 

áreas disciplinares, especialmente entre as artes performativas e as artes visuais, a literatura e a música.

o legado das vanguardas do século XX é um interesse partilhado pelos dois artistas. Ana Deus concebeu e interpretou 

Sono, um espetáculo em torno da poesia experimental de ernesto M. de Melo e Castro apresentado no auditório de 

serralves, em 2006 e gravou Degrau a partir de poemas de Alberto Pimenta, em 2011. João sousa Cardoso dinamizou os 

seminários Black Mountain College, em 2006, e As Fúrias – Imagens e movimentos sociais em Portugal no Século XX, em 

2010, ambos no Museu de serralves.

Juntos criaram e interpretaram A Carbonária, a partir de Porque Morreu Eanes, texto experimental de Álvaro Lapa, em 

2008.

PORQUÊ ALMADA NEGREIROS?
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Nasceu em 1977.

Vive no Porto. Trabalha entre Lisboa e Porto.

Doutorado em Ciências sociais, pela Universidade Paris 

Descartes (sorbonne).

Leciona na Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias (Lisboa) e Universidade Lusófona do Porto. 

Professor Convidado na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto.

Criou e interpretou o espetáculo Raso como o Chão (com 

Ana Deus), a partir da obra homónima de Almada Ne-

greiros, com estreia no Teatro Nacional são João/Carlos 

Alberto (Porto) e representações no Teatro da Politécni-

ca (Lisboa) e Teatro Viriato (Viseu), em 2012.

em 2009, criou e interpretou o espetáculo A Carbonária 

(com Ana Deus e António Preto), a partir de Porque Mor-

reu Eanes de Almada Negreiros, com estreia no Teatro 

Municipal de Bragança e representações na Casa Con-

veniente (Lisboa), estúdio Zero (Porto), oficina Municipal 

de Teatro (Coimbra) e Teatro sá da Bandeira (santarém), 

entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009.

em 2006, criou e interpretou o espetáculo O Bobo (com 

António Preto e Daniela Paes Leão), a partir da obra ho-

mónima de Alexandre Herculano, com representações 

nas Universidades de Paris 3, Paris 4, Paris 8 e Paris 

10 (em França) e Teatro Taborda (Lisboa), estúdio Zero 

(Porto), Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro 

Municipal da Guarda (Guarda) e Teatro Académico de Gil 

Vicente (Coimbra).

Concebeu e coordenou os seminários Arquivo e Anacro-

nia (2011), As Fúrias – Imagens e Movimentos Sociais em 

Portugal no Século XX (2010) e Black Mountain College: A 

Descoberta da América (2007), no Museu de Arte Contem-

porânea de serralves.

Tem desenvolvido, desde 2001, projetos criativos no cru-

zamento da estética com as ciências sociais. Apresentou 

Cinema Mudo, filme realizado em 2003, na Palestina no 

Auditório de serralves, em 2006. Apresentou o filme 2+2, 

no Jeu de Paume, em Paris, em 2008.

Artista em residência na Fondazione Pistoletto (Biella, 

itália), em 2002. Artista em residência de expédition – 

Plateforme européenne d’Échanges Artistiques, a con-

vite dos Laboratoires d’Aubervilliers, nas cidades de 

Amesterdão, Viena e Paris, entre 2007 e 2008.

integrou a exposição Às Artes, Cidadãos!, no Museu de 

serralves, em 2010.

escreve regularmente crítica e ensaio para várias pu-

blicações.

BIOGRAFIA

JoÃo sousA CARdoso
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Passados cinco anos desde a sua última criação, Tia-

go Guedes regressa com Hoje. Consciente dos tempos 

conturbados de hoje, o coreógrafo constrói a sua com-

posição a partir da ideia de um chão incerto, metáfora 

da contemporaneidade real.

em palco evoca-se instabilidade, manifestação, contes-

tação, reivindicação, decisões conjuntas, mobilização e 

confrontação. Hoje é um grupo que escuta o que está 

para além do espaço de ação, que adormece. Um grupo 

coeso, que sai para a rua, mas também terno e vulne-

rável.

Um grupo que procura um ponto de apoio num terre-

no inconstante, movediço, que hoje o enterra, mas que 

amanhã o faz chegar mais alto.

“empenhada no mundo de hoje, e a deixar respirar uma 

promissora geração de novos intérpretes, esta está 

entre a melhor dança portuguesa dos últimos anos; e 

sinaliza existir neste Portugal desesperançado uma vi-

talidade criativa em contraciclo a lembrar-nos do que 

podemos fazer quando tudo em redor parece desabar”, 

escreveu a crítica de dança Luísa Roubaud no Público.

DANÇA

22 fev

HoJe
direção artística e construção coreográfica TIAGO GUEDES

sáb 21h30 | 60 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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direção artística
e construção coreográfica Tiago Guedes

assistência de direção artística Pietro Romani 
desenho de luz e direção técnica

Carlos Ramos 
desenho de som Lorenzo Senni 

Interpretação e coreografia
Anaísa Lopes, Ângelo Cid Neto, António Onio, 

Jonas Lopes, Marcella Mancini,
Marco da Silva Ferreira e Teresa Silva 

Coprodução Materiais Diversos,
TNSJ (Porto), Culturgest (Lisboa),

Teatro Virgínia (Torres Novas)
e Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)
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Passaram-se cinco anos desde a minha última criação, “Coisas Maravilhosas”, que estreou na Culturgest em 2008.

Tempo para me desligar do a priori que traçava o meu trabalho, do air du temps e para me desprender da máquina de produ-

ção. Tempo tão necessário para não repetir fórmulas. Responder às pulsões de hoje, do que sou agora, de como estou neste 

momento e de como estão aqueles que comigo trabalham é a motivação pessoal e artística que me leva a mergulhar neste 

novo desafio. Ir ao encontro de um estar que não revisito há bastante tempo – ser coreógrafo, atirar-me ao movimento na 

sua totalidade (onde corpo e voz são matéria de trabalho), encontrar um grupo de bailarinos e uma equipa artística que me 

ajudam a construir este espetáculo - o entusiasmo da criação.

Hoje vivemos tempos conturbados. Não sabemos bem onde pomos os pés e que textura tem esse terreno. Umas vezes é 

sólido, outras lamacento, outras de areias movediças. Este é um dos pontos de partida: um grupo de jovens bailarinos pisa 

um chão incerto, um chão que é transformado e os transforma pelo peso que exercem sobre ele.

Neste palco falar-se-á de instabilidade, manifestação, contestação, reivindicação, decisões conjuntas, mobilização e con-

frontação.

Interessa-me perceber como é que os jovens de hoje se posicionam em relação ao estado social que atravessamos, nome-

adamente em Portugal, às políticas e formas de manifestação a que temos assistido nos últimos tempos. A ideia de decisão 

pessoal e decisão coletiva, as questões de ajuntamento e dissipação, de coletivo atuante e de indivíduo isolado, de massa 

informe e de particularidade corporal são alavancas para um trabalho coreográfico que traduz a necessidade de ter uma 

palavra na sociedade.

HOJE é portanto um grupo que dança e canta, que contesta, que escuta o que está para além do espaço de ação, que ador-

mece. Um grupo coeso, que reivindica. Um grupo que sai para a rua, que liberta a sua raiva, mas também terno e vulnerável. 

Um grupo que procura um ponto de apoio num terreno inconstante, movediço - que hoje te enterra mas que também te faz 

chegar mais alto.

Tiago Guedes

// HOJE POR TIAGO GUEDES
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Kimi Djabaté (n. 1975, Tabato, na Guiné-Bissau), desde 

1995 a viver em Lisboa, é um excecional músico, autor e 

intérprete, uma verdadeira e privilegiada manifestação 

contemporânea da preciosa herança da música tradicional 

griot, que emergiu com seus ancestrais na região Ocidental 

de África.

Kimi nasceu na aldeia de Tabato, terra conhecida pelos 

seus griots, famílias de poetas--cantores cujas canções de 

louvor e histórias de mitos e lendas constituem um papel 

fundamental na vida musical e cultural de África. Há sécu-

los atrás, os ancestrais do artista, uma trupe nómada de 

músicos do Mali, viajaram para esta região e o rei da Gui-

né gostou tanto das suas canções que os convidou a ficar 

e lhes ofereceu o território de Tabato. Desde então a área 

tem sido reconhecida e divulgada como um pólo incon-

tornável para a música, dança, artesanato e outras artes 

criativas da cultura mandinga, apesar de ainda hoje não ter 

eletricidade.

Como confessou ao jornal “Público” em entrevista, “desde 

pequenino” está “habituado a carregar o balafon (xilofone 

africano) às costas” e aos dez anos de idade já tinha deixado 

a sua casa para ir estudar Kora na aldeia vizinha, Sonako. 

Esta aprendizagem contribuiu para que viesse a dominar a 

técnica em vários instrumentos de percussão tradicionais, 

bem como, já em idade adulta, facilmente se tenha tornado 

também exímio a tocar guitarra.

O seu espírito explorador e paixão pela música levou-o a 

tomar contacto e sorver outras latitudes musicais como 

a dança local gumbé, o afrobeat Nigeriano, a morna de 

Cabo Verde e o jazz e os blues norte-americanos. Toda esta 

constelação formativa o influenciou na sua escrita de te-

mas e na sua impactante sugestão e apresentação ao vivo, 

para audiências de diversos países e línguas.

Após a edição e receção global do seu segundo disco “Ka-

ram”, tornou-se claro e viável ter uma carreira internacio-

nal, mas como revelou na mesma entrevista acima citada, 

não está “à espera de ser muito famoso” pois lembra-se 

sempre de onde veio. E ainda hoje, se lhe perguntarem 

quem são os seus heróis musicais não cita Ali Farka Touré 

ou outro músico conhecido. Cita os pais. “Aprendi tudo com 

eles”, diz, num misto de alegria e saudade.

CAfÉ-CONCERTO / fOyER

26 fev

KImI dJaBaTÉ

qua 22h00 | 60 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 
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Depois de uma tournée na Europa com o Ballet Nacional da 

Guiné-Bissau, Kimi Djabaté decidiu ficar na Europa e foi em 

Lisboa que encontrou outras oportunidades para evoluir na 

sua carreira musical. Viu-se confrontado com diferenças 

culturais que o confundiram e o levaram à sua lenta adap-

tação gradual e pessoal, mas nunca deixando de tocar ao 

vivo, em bares e salas minúsculas. Após mais de 15 anos 

em Portugal, Kimi Djabaté continua devotado à música com 

que cresceu na Guiné-Bissau, apesar de ele incorporar 

elementos das suas influências e experiências pessoais e 

assim ter logrado forjar a sua própria e singular identidade 

sonora, o que levou por sua vez a colaborar ao longo dos 

anos com muitos músicos de renome, como Mory Kanté, 

Waldemar Bastos, Netos de Gumbé entre outros.

Em 2005 lançou o seu primeiro álbum a solo de forma in-

dependente, “Teriké” e em 2009 o seu segundo álbum, com 

o selo da reputada editora norte-americana Cumbancha, 

intitulado “Karam”, foi alvo de críticas internacionais e na-

cionais exultantes que o consideraram uma nova voz fun-

damental na música do mundo, aliado à posição destacada 

ao entrar em outubro de 2009 diretamente para o 2º lugar 

da World Music Charts Europe.

Ao vivo, Kimi Djabaté apresenta um reportório musical que 

aborda a realidade social e política de África; o sofrimento 

do povo africano; a luta contra a pobreza; os direitos das 

mulheres e sempre e para sempre sobre o amor. O músi-

co transporta consigo a herança milenar de ser um griot, 

cantando e aconselhando a necessidade de mudança e de 

enaltecer os valores enraizados no amor, na amizade e na 

alegria, homenageando o povo, alma e espírito de África 

que está no coração da música de Kimi Djabaté.

Filho Único

Interpretação 
Kimi Djabaté

(balafon, guitarra acústica, tamá e voz)
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Depois de Tito Andrônico e Júlio césar, shakespeare re-

corre mais uma vez à Roma antiga para falar à inglater-

ra dos seus dias. A tragédia de Coriolano, inspirada em 

Plutarco, transforma o conflito político no conflito ritual 

do teatro, apoiando-se na História.

A escolha de Coriolano justifica-se pela sua pertinên-

cia em face do presente coletivo, suponde que o teatro 

responde a esse presente. Vista como a última das tra-

gédias de shakespeare, o corolário que funde a experi-

ência trágica com a crónica política das peças históri-

cas, para produzir um texto que é normalmente tratado 

como um dos mais políticos do cânone, Coriolano narra 

as ascensão e queda do general Caio Marcio Coriolano. 

Ao longo do texto são descritos os passos da fortuna 

pública e privada de um homem cujas qualidades à luz 

de uma sociedade em crise se  revelarão justamente os 

seus defeitos fatais. observa-se o caminho que vai de 

homem providencial a inimigo do povo e bode expiatório 

de toda uma cidade em convulsão. Coriolano é a tra-

gédia da solidão  do herói providencial em democracia, 

que tão bem confronta a nossa tradição ferozmente an-

tiparlamentar no “ Homem” que encarna a Hora.

Como sempre em shakespeare o drama é excruciante 

pois tanto o povo, como as elites como o tirano tem ra-

zão. o nosso drama é esse também: as diferentes cau-

sas mostram-se irredutíveis e contraditórias entre si, 

misturam argumentos de verdade e de demagogia e a 

tensão escala…

TEATRO

28 fev e 01 mar

CorIoLano
de WILLIAM SHAKESPEARE | encenação NUNO CARDOSO

sex e sáb 21h30 | 180 min. aprox. (c/ intervalo

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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Tradução Fernando Villas-Boas
encenação Nuno Cardoso

assistência de encenação e movimento Victor Hugo Pontes
apoio dramatúrgico Ricardo Braun

Cenografia F. Ribeiro
guarda-roupa Alejandra Jaña 

desenho de luz José Álvaro Correia 
música Rui Lima e Sérgio Martins

Interpretação Afonso Santos, Albano Jerónimo, Ana Bustorff, António Júlio,
Catarina Lacerda, Daniel Pinto, João Melo, Luís Araújo, Mário Santos,

Pedro Frias, Ricardo VazTrindade, Rodrigo Santos e Sérgio Cunha
Coprodução Ao Cabo Teatro,  Teatro do Bolhão, TNDMII, TNSJ,

Centro Cultural Vila Flor e Teatro Viriato
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Nuno Cardoso iniciou o seu percurso teatral no CiTAC 

– Círculo de iniciação Teatral da Academia de Coimbra. 

Como ator, destacam-se: Um Processo, a partir de Franz 

Kafka (enc. Paulo Lisboa, CiTAC/1994); O Subterrâneo, 

de F. Dostoievski (enc. Paulo Castro, Visões Úteis/1995); 

Gato e Rato, de Gregory Motton (enc. João Paulo seara 

Cardoso, Visões Úteis/1997); Na Solidão dos Campos de 

Algodão, de Bernard-Marie Koltès (enc. Nuno M Car-

doso, Teatro só/1999); Projeto X.2 – A Mordaça, de eric-

emmanuel schmitt (dir. Francisco Alves, Teatro Plásti-

co/2000); Gretchen, a partir de Urfaust, de Goethe (enc. 

Nuno M Cardoso, o Cão Danado, TNsJ/2003); Otelo, de 

W. shakespeare (enc. Nuno M Cardoso, o Cão Danado, 

TNsJ/2007), Querido Monstro, de Javier Tomeo (enc. 

José Neves, Projéc~, 2009), Filho da Europa, a partir de 

Peter Handke (enc. João Garcia Miguel, JGM/Ao Cabo 

Teatro, 2010) e T3+1, a partir de A. Tchekov (enc. Victor 

Hugo Pontes, José eduardo silva e Luís Araújo, TNsJ/

Ao Cabo Teatro, 2010).

Foi um dos fundadores do coletivo Visões Úteis, onde 

encenou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da 

obra homónima de José Gomes Ferreira (1995); Casa de 

Mulheres, de D. Maraini (1996); e Porto Monocromático 

(1997).

encenou Paysage Choisi, a partir de textos de Federico 

García Lorca (Teatro Rivoli/1999); De Miragem em Mira-

gem se Fez a Viagem, de Carlos J. Pessoa (FiTei/2000); 

Antígona, de sófocles e PRJ. X. Oresteia, a partir de És-

quilo (projeto da Porto 2001 realizado no estab. Prisio-

nal de Paços de Ferreira); e The Golden Vanity, ópera 

de Benjamin Britten (Casa da Música/2004). De 1998 a 

2003, foi Diretor Artístico do ANCA. 

No TNsJ, assumiu a Direção Artística do Teatro Carlos 

Alberto entre 2003 e 2007. 

Como criador residente no TNsJ, encenou: Pas-de-Cinq 

+ 1, de Mauricio Kagel (1999);  O Despertar da primavera, 

de Frank Wedekind (2004); Woyzeck, de Georg Büchner 

(2005); e Plasticina, de Vassili sigarev (2006). 

outras encenações: Ricardo II, de W. shakespeare 

(TNDM ii,2007); R2, shakespeare interpretado por jo-

vens do Bairro da Cova da Moura; Boneca, a partir de H. 

ibsen (Cassiopeia, C. C. Vila Flor/TNDM ii/Theatro Cir-

co,2007); Platónov, de Anton Tchekov, Menção especial 

da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, Melhor 

espetáculo do Guia dos Teatros e designação pelo Públi-

co como Melhor espetáculo do Ano, (TNsJ, 2008); A Boa 

Alma de Sechuan, de Brecht (C. Dram. Galego, 2008); 

Love and Marriage, a partir de ibsen (T. N. de Bordeaux 

Aquitaine/2009); Jornada para a Noite, de eugene o’Neill 

(TeP, 2010).

Para a Ao Cabo Teatro encenou: Antes dos Lagartos, 

de Pedro eiras (2001), estreado no Porto, no âmbito do 

PoNTi 2001 e apresentado em Bratislava, no Festival da 

Convenção Teatral europeia; Purificados, de sarah Kane 

(2002), Valparaíso, de Don DeLillo (2002), Parasitas, de 

Marius von Mayenburg (2003), Jardim Zoológico de Cris-

tal, de Tennessee Williams, considerado pelo jornal Pú-

blico como um dos melhores do ano (2009); A Gaivota, 

de A. Tchekov (2010); As Três Irmãs, de A. Tchekov (2011); 

Desejo sob os Ulmeiros, eugene o´Neill (2011); Medida 

por Medida, William shakespeare (2012); Porto S. Bento, 

criação coletiva (2012);  A Visita da Velha Senhora, Frie-

drich Dürrenmatt (2013); Class Enemy, Nigel Williams 

(2013).

BIOGRAFIA

nuno CARdoso
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Desafiados pelo Teatro Municipal da Guarda, César Pra-

ta e Marcos Cavaleiro, músicos da cidade, musicam ao 

vivo as duas curtas-metragens The Blacksmith e The Fall 

of the House of Usher. Um projeto agora resgatado pelo 

Teatro Viriato, em parceria com o Cine Clube de Viseu.

The Blacksmith (eUA, 1922) é a curta-metragem de exce-

lência artística de Buster Keaton, “o cómico que nunca 

ri”, num exemplo de extraordinária capacidade humo-

rística sem recurso a uma única palavra. Buster Kea-

ton foi um ator de muitos recursos e de impressionante 

presença cénica. Apesar do seu génio humorístico, os-

tentava um semblante sempre sério, desconfiado e taci-

turno - a sua imagem de marca. Buster Keaton, a par de 

Charles Chaplin, foram os grandes artistas da chamada 

comédia burlesca dos primeiros 25 anos do século XX. 

Keaton construía os seus “gags” de forma meticulosa e 

com um grande sentido plástico. o seu humor era muito 

físico e visual, feito de enganos e momentos desconcer-

tantes. em The Blacksmith, Buster Keaton veste a pele 

de um ferreiro trapalhão e desajeitado que destrói (ou 

desconstrói) tudo no que mexe. esta curta vai ser musi-

cada por César Prata, o músico dos sete instrumentos e 

mentor de vários projetos musicais como Chuchurumel, 

Assobio ou as Canções do Ceguinho. o músico da Guar-

da já compôs também para teatro e cinema.

Já o clássico de terror The Fall of the House of Usher 

(eUA, 1928) é musicado pelo percussionista Marcos 

Cavaleiro. Um dos contos góticos mais famosos e po-

pulares do escritor edgar Allan Poe, A Queda da Casa 

de Usher (escrita em 1839), foi o ponto de partida para 

fILME-CONCERTO / fOyER

05 mar

THe BLaCKsmITH
de BUSTER KEATON  | musicado ao vivo por CÉSAR PRATA

THe faLL of THe House of usHer
de JAMES WATSON E MELVILLE WEBBER | musicado ao vivo por MARCOS CAVALEIRO 

qua 22h00 | 50 min. (c/ intervalo)

preço único 2,503 | m/ 12 anos 

em parceria com Cine Clube de viseu

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL

©
 D
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o filme realizado pela dupla James Watson e Melville 

Webber. este conto sombrio de Poe retrata a decadên-

cia física de uma casa em conformidade com a decom-

posição moral e psicológica dos seus habitantes, dois 

irmãos que cultivam uma estranha relação. Trata-se de 

uma narrativa perturbadora como todos os contos do 

autor. A história investiga as profundezas escuras do 

subconsciente e rastreia os terrores ocultos da alma 

humana, capturando a melancolia, o tormento e a pai-

xão corporificada num decadente estado mental. o fil-

me de Watson e Webber denota as influências visuais 

do expressionismo Alemão, explorando uma aborda-

gem estética mais abstrata geradora de sensações de 

inquietação e de perplexidade (espelhando a atmosfera 

da literatura de terror de edgar A. Poe). 

The Blacksmith
Interpretação

César Prata (composição, laptop,
guitarra, berimbau, kazoo, harmónica, caxixi, pau, boomwackers

e yourockguitar)

The Fall of the House of Usher
Interpretação

Marcos Cavaleiro (percussão)
e Demian Cabaud (contrabaixo)

Marcos Cavaleiro nasceu em Basel, suiça, em 1980. Fez 

os estudos de ensino secundário na Guarda. estudou 

na escola Taller de Musics em Barcelona e mais tar-

de licenciou-se pela escola superior de Música e Artes 

do espetáculo do Porto. Tocou com Lee Konitz, Maria 

schneider, Carla Bley e steve swallow, Chris Cheek, 

Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Phil Grenadier, Perico 

sambeat, Bill Carrothers, Rich Perry, Maria João e Má-

rio Laginha, André Fernandes, Bernardo sasseti, Matt 

Renzi, Demian Cabaud, Jeff Davis, Nelson Cascais, Ber-

nardo Moreira, Nuno Ferreira, João Moreira, sara ser-

pa, André Matos e Leo Genovese. Atualmente toca com 

a oJM, André Fernandes BoX, Demian Cabaud Quarteto, 

Mário santos Bloco A4, susana santos silva Quinteto, 

Jeff Davis, oscar Graça trio. É professor de bateria no 

Curso Profissional de Jazz do Conservatório da Jobra, e 

professor convidado do curso de verão Férias com Jazz 

do CCB.

BIOGRAFIAS

MARCos CAVAleiRo
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Para assinalar o 100º aniversário do nascimento de John 

Cage (2012), a Casa da Música convidou o coreógrafo Rui 

Horta a criar uma obra sobre as Sonatas e Interlúdios, 

um trabalho de referência de Cage para piano prepara-

do. Um solo para um “corpo preparado” em diálogo com 

um piano preparado.

Na interpretação das 20 curtas peças de Sonatas e Inter-

lúdios, o piano obedece a uma rigorosa preparação, cla-

ramente descrita na partitura por Cage, sendo este inva-

dido e contaminado por todo o tipo de pequenos objetos 

que dão uma sonoridade única. Um processo que levou 

Rui Horta a pensar na própria preparação de um cor-

po para a complexidade e virtuosismo da interpretação 

coreográfica. Danza Preparata é, por isso mesmo, uma 

peça reduzida à dimensão mais pura da composição co-

reográfica, um enorme desafio onde o corpo e a música 

se articulam numa simbiose, onde a estranheza impera.

DANÇA

07 mar

danZa preparaTa
coreografia RUI HORTA

sex 21h30 | 90 min. 

preço A: 103 (plateia e camarotes)  / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais)  // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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música Sonatas e Interlúdios, John Cage
Coreografia, cenografia

e desenho de luzes Rui Horta
piano Rolf Hind

Bailarina Silvia Bertoncelli
figurinos Ricardo Preto

produção Casa da Música
e O Espaço do Tempo, 

em colaboração com Fundação Calouste 
Gulbenkian, Guimarães 2012 – Capital 

Europeia da Cultura,
Salzburg Bienalle, KunstFestSpiele

Herrenhausen, Festival Musica 
Strasbourg, Festival Romaeuropa

e Vilnius Gaida Festival,
com o apoio do Réseau Varèse
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esta oficina parte do pressuposto que para ler, para 

gostar de ler, é preciso gostar de escrever primeiro. e 

para escrever, para gostar de escrever, é preciso por de 

lado aqueles bloqueios frequentes do não ser capaz, do 

ter vergonha em expor o que se pensa, de vencer a an-

gústia da página em branco. e foi a partir deste desafio 

que uma professora e uma artista pensaram numa série 

de exercícios para experimentar com os seus alunos na 

sala de aula. Com um cunho fortemente interativo, nes-

ta oficina expõe-se o processo pedagógico desenvolvido 

pelas duas orientadoras numa turma do secundário da 

escola Padre António Vieira em Lisboa, analisa-se os 

seus pontos fortes e pontos fracos e convida-se os parti-

cipantes a ensaiar alguns dos exercícios que deram pro-

vas de eficácia na motivação dos alunos para a escrita. 

os conteúdos desta oficina tiveram origem no Dez x 

Dez, um projeto promovido pela Fundação Calouste Gul-

benkian, em que se procura desenvolver estratégias de 

ensino/aprendizagem novas e eficazes através da cola-

boração entre artistas e professores. 

AÇÃO DE fORMAÇÃO

08 mar

podereI esCrever soBre mIm…?
DEZ X DEZ
com MARIA BÁRCIA e MARIA GIL

sáb 15h00 às 18h00 | público-alvo professores de português

lotação entre 15 e 50 participantes

preço 7,503 // s/ descontos
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Produzido pelo Teatro Viriato, Vissaium é um espetáculo 

de artes performativas que convida à fruição do riquíssi-

mo património arqueológico de Viseu através de um per-

curso que reflete a importância da cidade na construção 

da identidade nacional. 

Ao longo de um trajeto entre a Rua Direita e a muralha 

romana da Rua Formosa são descobertas pedras anti-

gas, sítios arqueológicos ainda por escavar e artefactos 

que contam histórias de um lugar que foi desde sem-

pre partilhado por muitos povos que por aqui viveram e 

deixaram a sua marca. Nesta viagem há pegadas com 

mais de dois mil anos, pedras que contam histórias e 

teorias que precisam de ser provadas porque, afinal de 

contas, os arqueólogos têm, sobretudo, dúvidas e a his-

tória não é uma ciência imutável.

nota: 

Recomenda-se a utilização de calçado confortável.

TEATRO

13, 20 e 22 mar 

vIssaIum
direção MARIA GIL

60 min. aprox.

qui 10h30 e 15h00 | público-alvo 2º e 3º ciclos do ensino básico 

lotação 1 turma/sessão | preço 13 

sáb 16h00 | público-alvo m/ 8 anos | lotação 20 participantes | preço 43 s/ descontos

prÓXImas apresenTaÇÕes 

público escolar: 03 e 24 aBr, 08 maI, 05 e 12 Jun (10h30 e 15h00)

todos os públicos: 12 aBr, 03 e 10 maI (16h00); 14 Jun, 05 e 12 JuL, 13 e 20 seT (17h00)
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direção Maria Gil 
Consultoria Património Arqueológico

Pedro Sobral 
Cocriação e interpretação Graeme Pulleyn, 

Rafaela Santos e Ana Bento 
Produção Teatro Viriato 

Construção da réplica da Ara Romana
Archeofactu – Arqueologia e Arte 
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A Arqueologia é uma ciência apaixonante. O próprio ato de descobrir, de procurar, de encontrar, faz parte do imagi-

nário de qualquer criança e também de muitos adultos. 

O verdadeiro arqueólogo é aquele que quer conhecer o Homem, as suas origens, o seu modo de vida nas diversas 

épocas, as suas vivências. Este conhecimento das vidas passadas é feito através dos vestígios materiais que o Ho-

mem vai deixando. Restos de louça que se partiu, de uma casa que ruiu, da sepultura que desabou, do barco que se 

afundou, etc, etc.

Viseu tem uma história riquíssima. A sua origem aconteceu na Idade do Ferro, cerca do séc. V a. C. Em poucos anos 

cresceu e transformou-se no principal núcleo populacional da região: Vissaium. Deste povoado temos imensos ves-

tígios materiais: as cerâmicas decoradas, as contas de colar em vidro e as peças em bronze e ferro. Temos também 

peças raras como a cabeça de um cão em cerâmica que nos remete para contatos com o centro da Península Ibérica, 

ou alguns fragmentos de cerâmica grega, que indiciam contatos com o mundo oriental.

De Vissaium transformou-se na Veseum romana e mais tarde na Veseo medieval. De todos estes períodos temos ves-

tígios e histórias para contar, para conhecer, para mostrar. Esta peça é isso que pretende. O Passado é um legado 

comum, de todos e para todos. É no Passado que procuramos as nossas origens identitárias. Venha conhecer a sua 

raiz identitária, a origem e história da cidade, de uma forma deveras interessante e divertida.

pedro sobral

Porque é que nos lembramos? Se eu fechar os olhos e tentar pensar no dia de ontem consigo recordar-me de quase 

tudo o que fiz nesse dia, mas se tentar pensar no último ano há muita coisa que deixo escapar, e se me tentar lem-

brar de tudo o que fiz há dez anos atrás, então fica tudo envolvido numa espécie de nevoeiro e as memórias parecem 

surgir na minha mente como bóias flutuantes. É fácil esquecer e é difícil lembrar. Às vezes lembramo-nos para não 

nos esquecermos. Para não nos esquecermos que houve outras pessoas antes de nós que passaram por aqui e que 

não se limitaram a viver e a morrer neste lugar, mas procuraram respostas às suas perguntas e inquietações. Dessas 

respostas surgiram muralhas, santuários, ruas, cabanas em cima de rochas, esculturas em forma de cão. Assim, 

percorrer a Rua Direita em Viseu não é percorrer a Rua Direita em Viseu, é olhar para trás no tempo, para uma das 

principais ruas da cidade romana. Olhar para a Sé é imaginar as conversas entre D. Teresa e D. Henrique no pequeno 

palácio que havia antes da catedral ter sido construída. Sentar-me nos penedos é divertir-me a pensar como é que 

seria viver no castro lusitano construído em cima daquelas grandes rochas e pensar como as pessoas que aí viveram 

deveriam ser esguias, flexíveis e resistentes. Talvez seja por isso que também nos lembramos: para compreendermos 

o fenómeno humano que está ligado aos lugares e daí tirar um sentido para as nossas vidas. Os livros de História 

estão cheios de grandes ilustrações sobre o Império Romano, mostram-nos listas dos Reis de Portugal e mapas da 

Reconquista Cristã, mas aqui, em Viseu, podemos VER tudo isso num simples passeio pela cidade. Às vezes a rua é 

a melhor sala de aula!

maria gil

// SObrE VISSAIUM
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“De quão pouco precisamos para destruir a vida que te-

mos? De quanto precisamos para mudar? De quão pou-

co é preciso acontecer para nos transformarmos noutra 

pessoa?” 

in O Banquete, de Patrícia Portela

este espetáculo nasce de um desafio lançado pelos ato-

res Pedro Gil e Tonan Quito à escritora Patrícia Portela. 

Fausta tem como ponto de partida o seu mais recente 

romance o Banquete, editado pela Caminho. A partir de 

uma seleção do livro, pretende-se reescrever a história 

de uma Fausta e das suas trocas diárias de almas. o pú-

blico reúne-se para ouvir uma mulher que narra a sua 

vida depois de morta na voz de dois homens. “Para des-

vendar todos os segredos, precisamos de reunir a histó-

ria toda, as histórias todas… deste corpo que comporta 

muitos tempos.” esta é a autópsia de uma narrativa pós-

tuma à procura de um todo impossível. 

TEATRO

14 mar

fausTa
texto PATRÍCIA PORTELA (a partir do seu romance O Banquete) | direção artística PEDRO GIL e TONAN QUITO

sex 21h30 | 105 min. aprox. 

preço 103 // descontos aplicáveis (ver pág. 70)

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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Texto Patrícia Portela (a partir do seu romance O Banquete)
direção artística e interpretação Pedro Gil e Tonan Quito

espaço sonoro Pedro Costa
Coprodução rede 5 Sentidos (Maria Matos Teatro Municipal

e Teatro Académico Gil Vicente) e os Narradores
parceria Truta

residências artísticas o espaço do Tempo / espaço Alkantara
apoio Pro.Dança 
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Nasceu em 1974. É autora de performances e instala-

ções entre as quais se destacam O Banquete (top10 dos 

melhores espetáculos na Bélgica 2007), a Trilogia Fla-

tland (prémio Acarte/Madalena de Azeredo Perdigão, 

prémio Associação dos Críticos de Teatro Portugueses 

2006), WasteBand (prémio Teatro na Década e Menção 

Honrosa Prémio Acarte/Madalena de Azeredo Perdigão 

2003) ou Hortus em parceria com Christoph de Boeck 

em 2012. Vive entre Paço de Arcos e Antuérpia. É autora 

de vários romances entre os quais Para Cima e não Para 

Norte ou O Banquete publicados na editorial Caminho.

Nasceu em 1976. Licenciado em Formação de atores/

encenadores pela escola superior de Teatro e Cinema. 

Começou o seu percurso como ator no 4º Período – O 

do Prazer, dirigido por António Fonseca. Trabalhou com 

Luís Miguel Cintra, António Pires, Luís Assis, Joaquim 

Horta, Christine Laurent, Lúcia sigalho, Paula Diogo, 

Nuno Cardoso, Carlos J. Pessoa, Nuno M. Cardoso, 

António Catalano, João Mota, Tiago Rodrigues, Jorge 

Andrade, Patrícia Portela, Fernando Gomes, Pedro Gil, 

João Garcia Miguel e Marina Nabais (Dança). Participou 

em diversas criações coletivas. No cinema teve peque-

nas participações em filmes de Miguel Angél Vivas, inês 

oliveira, Jorge silva Melo, Felipe Melo, Joaquim Leitão 

e simão Cayatte. em 2003 fundou a Truta, onde trabalha 

regularmente, como ator e onde dirigiu Ivanov de An-

ton Tchekov (Maria Matos Teatro Municipal), Histórias do 

Bosque de Viena de Ödön von Horváth (Maria Matos Te-

atro Municipal), Anatol de Arthur schnitzler (CCB). Re-

centemente cocriou Entrelinhas com Tiago Rodrigues.

É ator desde 1999. Trabalha regularmente em compa-

nhias como Artistas Unidos, o Bando, Mala Voadora e 

Mundo Perfeito; já colaborou com criadores como, Gon-

çalo Amorim, João Brites, Jorge Andrade, Jorge silva 

Melo, Letizia Quintavalla, Miguel Loureiro, Mónica Cal-

le, Miguel seabra, Pedro Carmo, Tiago Rodrigues, Rita 

Calçada Bastos ou Rui Horta; e interpretou palavras de 

autores como Albert Camus, Agostinho da silva, Ary 

dos santos, Chris Thorp, eugénio de Andrade, Georg 

Büchner, Harold Pinter, Hudith Herzberg, Jean Genet, 

José Maria Vieira Mendes, Mariana Alcoforado, Martin 

Krimp, Miguel Castro Caldas, samuel Becket, sófocles, 

Tiago Rodrigues e William shakespeare. Dirigiu vários 

espetáculos como Homem-Legenda, Mona Lisa Show ou 

Enquanto Vivermos e em cocriação com artistas como 

Cláudia Varejão, Diogo Mesquita, Pedro Carmo e Romeu 

Costa. entre 2004 e 2012 dirigiu com Ana Pereira uma 

estrutura que também produziu projetos de outros cria-

dores. Tem o curso de Formação de Atores e encena-

dores na escola superior de Teatro e Cinema e estudou 

no The Lee strasberg Theatre institute em Nova iorque. 

Frequentou o Curso de encenação de Teatro na Funda-

ção Calouste Gulbenkian inserido no Programa Criativi-

dade e Criação Artística do CAM e o seminário Jovens 

encenadores (MC/Teatro D. Maria ii). Também estudou 

cinema, guionismo e vídeo. Dirigiu um workshop a par-

tir do texto O Coro dos Maus Alunos da autoria de Tiago 

Rodrigues para a edição Panos 2009 na Culturgest. em 

2010 dirigiu a convite do Coletivo 84, as Leituras dentro e 

Fora do São Luís inseridas no encontro Novas Dramatur-

gias Contemporâneas.

BIOGRAFIA

PAtRÍCiA PoRtelA 

tÓnAn quito

PedRo Gil 
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A Fortaleza é um concerto íntimo e intrigante, baseado 

no primeiro disco de originais de Teresa salgueiro, pu-

blicado em 2012, o Mistério.

No início de 2011, depois de um percurso de 25 anos de 

dedicação ininterrupta à música, 20 dos quais dedicados 

ao mais reconhecido grupo português de sempre em 

todo o Mundo, os Madredeus, Teresa salgueiro entre-

gou-se pela primeira vez à composição e à escrita crian-

do os temas que deram origem ao álbum O Mistério, cuja 

inspiração espelha uma reflexão sobre a dimensão hu-

mana perante o mistério da vida.  esta música foi pen-

sada especificamente para ser reproduzida ao vivo. em 

palco, é recriado o leque das diversas emoções presen-

tes nos diferentes temas, convidando o público a partici-

par da essência e da energia geradas em cada concerto.  

MÚSICA

22 mar

Teresa saLgueIro
A FORTALEZA

sáb 21h30 | 60 min. aprox.

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais // descontos aplicáveis (ver pág. 70) 

m/12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONíVEL
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Interpretação
Teresa Salgueiro (voz),

Carisa Marcelino (acordeão),
Rui Lobato (percussão e guitarra),

Óscar Torres (contrabaixo)
e Graciano Caldeira (guitarra)
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Teresa salgueiro nasceu em Lisboa a 8 de janeiro de 

1969. em 1986, com apenas 17 anos, integra o mais fa-

moso grupo Português de sempre no estrangeiro – Ma-

dredeus. entre 1987 e 2007, com os Madredeus, vendeu 

mais de cinco milhões de discos em todo o mundo. Par-

ticipou, também, como atriz principal, na longa metra-

gem de Wim Wenders, intitulada Lisbon Story. 

em paralelo com a atividade do grupo, edita o álbum 

Obrigado (2006) que reúne participações com vários 

artistas como José Carreras, Caetano Veloso, Angelo 

Branduardi, entre outros. em 2007 grava dois álbuns 

em parceria Você e Eu e La Serena em que explora uni-

versos musicais diversos demonstrando a sua versa-

tilidade enquanto intérprete. Manteve, com estes dois 

projetos, e durante dois anos, uma atividade regular de 

concertos na europa e América Latina. 

Ainda em 2007 e a convite do compositor polaco Zbig-

niew Preisner participa como voz solista no álbum Si-

lence Night and Dreams. Com este concerto, que teve a 

sua estreia no Teatro da Acrópole em Atenas, subiu ao 

palco em várias cidades europeias, como Paris, Londres 

ou Płock. 

A 30 de junho de 2007 Teresa salgueiro apresentou-se 

no Teatro de s. Carlo em Nápoles, a convite dos solis 

string Quartet, para interpretar um conjunto de canções 

evocativas do legado da Música Napolitana. Dois anos 

mais tarde, em 2010, nasce o Concerto Canti Naviganti 

que se estreou em várias cidades seletas de itália. 

Já enquanto artista independente, em agosto de 2008, 

com a ideia de recolher um repertório que retratasse as 

diferentes épocas, tradições, regiões e costumes portu-

gueses, grava o disco Matriz, cujos concertos percorre-

ram a europa e África.

Voltarei à minha Terra foi uma viagem através da memó-

ria coletiva da música Portuguesa do séc. XX. Com uma 

nova formação, Teresa salgueiro tomou a seu cargo a 

direção dos arranjos musicais onde desenhou uma lin-

guagem original que traduz um universo poético, nasci-

do de palavras e sentimentos portugueses. 

este percurso de 25 anos de dedicação ininterrupta à 

música culmina na criação de uma oficina de composi-

ção de peças originais que nascem do encontro da Tere-

sa com os músicos que escolheu. e, pela primeira vez, 

dedica-se à escrita das letras de todos os temas. 

Ao longo de nove meses, de novembro de 2010 a julho de 

2011, desenvolveram os conceitos e cristalizaram-se as 

ideias em formas musicais. 

Durante o mês de agosto de 2011, retira-se para o Con-

vento da Arrábida, no ambiente envolvente da serra, e 

monta um estúdio de gravação de raiz onde regista os 

dezassete temas que dão origem ao álbum O Mistério. 

Com edição em Portugal, espanha, itália, Bélgica, Ale-

manha, Holanda, Luxemburgo, Polónia, México e distri-

buição no Reino Unido, O Mistério já foi apresentado ao 

vivo em virtualmente todos os cantos do Mundo, desde 

Macau (China) ao México, da suécia ao Brasil, deixan-

do uma marca inolvidável, (re)confirmando Teresa sal-

gueiro como uma das maiores referências do panorama 

musical mundial.

BIOGRAFIA

teResA sAlGueiRo
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O quinteto revelou-se um caso sério que deve ser acom-

panhado de perto.

in jazz.pt

Dada a natureza da localidade onde o grupo foi criado 

(aldeia da Cerdeira), o quinteto desenvolve um traba-

lho musical nos parâmetros da definição ou contradi-

ção do silêncio versus som, dando origem à definição 

“Pedra Contida”. A edição discográfica está prevista 

para o primeiro trimestre de 2014, através da editora 

JACC Records, sendo que a estreia está marcada para 

o Teatro Viriato.

As práticas musicais contemporâneas do século XX 

caracterizaram-se por reestruturar as formas co-

muns da música identificada até então como clássica. 

A evolução das arquiteturas da música erudita, e das 

formas do jazz, através das novas roupagens que lhe 

foram sendo atribuídas, confluíram numa nova rique-

za tímbrica ao nível dos “materiais” musicais utiliza-

dos, ora via texturas, ora via negação do virtuosismo 

académico, que Cage tão bem representou através da 

interpretação do silêncio.

se alguma tradição advém dessas novas abordagens 

musicais do século XX, pode-se dizer então, que a 

junção destes cinco músicos não acontece por acaso. 

se por um lado Nuno Torres tem um gosto particular 

pela exploração tímbrica do seu saxofone alto, atra-

vés de uma abordagem “melodica não tradicional”; 

Angélica V. Salvi desenvolve um relevante trabalho 

dentro da música contemporânea, seja através da 

interpretação de repertório “clássico” ou através de 

improvisações estruturadas com ferramentas da mú-

sica eletrónica. Miguel Carvalhais é uma referência da 

música eletrónica experimental nacional, através do 

seu trabalho editorial na Crónica eletrónica, por entre 

inúmeros projetos, destacam-se os “@c” em parceria 

com Pedro Tudela, grupo que tem mais de 20 edições 

discográficas. Na bateria e percussão está João Pais 

Filipe, baterista portuense “hiperativo”, que coloca a 

sua energia nas mais diversas parcerias, com uma 

CAfÉ-CONCERTO / fOyER

26 mar

pedra ConTIda

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

Lançamento do disco Pedra Contida
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abordagem rítmica entre um Tony oxley e um Jaki 

Liebezeit. A fechar o pentágono desta formação, está 

Marcelo dos Reis, guitarrista e improvisador que se 

tem vindo a afirmar no panorama das musicas mais 

avançadas, através de uma abordagem criativa sobre 

o instrumento mais popular do planeta, por entre di-

ferentes projetos e colaborações, tem desenvolvido 

também um papel relevante na produção e organiza-

ção de concertos, prepara em conjunto com José Mi-

guel Pereira o lançamento da editora Cipsela, apre-

senta agora um grupo que se

caracteriza pela contenção melódica, e silêncio om-

nipresente.

Interpretação 
Marcelo dos Reis (guitarra clássica), 

João Pais Filipe (bateria e percussão), 
Nuno Torres (saxofone alto),

Miguel Carvalhais (eletrónica)
e Angélica V. Salvi (harpa)

parceria JACC
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Este espetáculo conta a história de um homem e de 

uma manada de elefantes. Quando o homem morre, os 

elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, 

para lhe prestar uma última homenagem: não era um 

homem qualquer, era um deles.

A Caminhada dos Elefantes é sobre a existência, a vida 

e a morte, e o caminho que todos têm de fazer para se 

despedirem. 

Um espetáculo que reflete sobre o fim, que é um misté-

rio para todos, crianças ou adultos.

TEATRO

27 a 29 mar

a CamInHada dos eLefanTes
de INÊS BARAHONA e MIGUEL FRAGATA

50 min. 

qui e sex 10h30 e 15h00 | público-alvo 1º e 2º ciclos do ensino Básico (dos 7 aos 11 anos)

lotação 70 participantes | preço 13

sáb 16h00 | público-alvo famílias (com crianças dos 7 aos 11 anos)

lotação 70 participantes | preço 2,503
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Conceção, dramaturgia e encenação 
Miguel Fragata e Inês barahona

Interpretação Miguel Fragata
Cenografia e figurinos Maria João Castelo

música Fernando Mota
Luz José Álvaro Correia

gestão de projeto Meninos Exemplares
apoio à dramaturgia na vertente da

psicologia Infantil Madalena Paiva Gomes
apoio à dramaturgia na vertente da

pedagogia Elvira Leite
Consultoria artística Giacomo Scalisi, 

Catarina requeijo e Isabel Minhós Martins
Coprodução Artemrede Teatros Associados 
e rede 5 Sentidos (Centro Cultural Vila Flor, 

Maria Matos Teatro Municipal
e Teatro Viriato)

projeto financiado por
DGArtes / Presidência do Conselho de 

Ministros / Secretaria de Estado da Cultura 



58 · dim

A Caminhada dos Elefantes é um espetáculo que conta a história de um homem e de uma manada de elefantes. 

Quando o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, para lhe prestar uma última 

homenagem: não era um homem qualquer, era um deles.

Com conceção, dramaturgia e encenação de inês Barahona e Miguel Fragata, este espetáculo para crianças e famí-

lias aborda o tema da morte. Foi construído procurando contrariar a infantilização e a efabulação deste tema que 

é difícil e profundo. Neste espetáculo são apresentados conceitos e ideias sobre o assunto, dando espaço para as 

crianças analisarem, explorarem e compreenderem a morte de uma forma pessoal e íntima.

Na caminhada de criação deste espetáculo, foram realizados vários encontros com crianças, entre os 6 e os 11 anos, 

que foram a ocasião para descobrir e confrontar as ideias que elas têm sobre a morte e sobre como lidar com ela. 

Foram também recolhidos testemunhos de adultos de diversas áreas profissionais, que responderam à questão 

“Como explicaria a morte a uma criança de oito anos?”. Todo este processo foi acompanhado, do ponto de vista téc-

nico, por Madalena Paiva Gomes, psicoterapeuta psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos. A consultora de 

A Caminhada dos Elefantes  acrescenta: ”o espetáculo pretende ser uma caminhada conjunta para um crescimento 

pessoal, onde através da partilha se vivem e revisitam experiências emocionais de perda, se constroem ou reinven-

tam novos pensamentos, conceitos, significados e ferramentas para conseguir lidar com esses sentimentos.” o es-

petáculo conta ainda com a consultoria de elvira Leite para a vertente pedagógica, e de Catarina Requeijo, Giacomo 

scalisi e isabel Minhós Martins, para a vertente artística.

A Caminhada dos Elefantes é um espetáculo sobre a vida e a morte, e o caminho que todos temos de fazer, um dia, 

para nos despedirmos de alguém. este é um espetáculo que reflete sobre o fim – um mistério para todos, crianças 

ou adultos.

A sociedade de hoje, de consumo rápido, não tem tempo para pensar na Vida e na Morte. O sentir e o pensar vêm depois 

do fazer, que retira tempo/espaço para pensar a Perda, a Morte, a Tristeza, que são componentes essenciais da Vida.

É através da possibilidade da pessoa - criança ou adulto - se deprimir que o processo da perda se integra e é levado a bom 

termo. Isto supõe a não existência de uma culpabilidade excessiva, nem de sentimentos invasivos de vazio sem sentido e 

de profundo desamparo.

Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a tristeza e a aceitação e integração da dor decorrente dessa perda, são funda-

mentais para a elaboração do luto e para a manutenção do objeto perdido no mundo interno do sujeito - criança ou adulto.

Perder alguém ou algo implica tristeza, sendo este sentimento uma reação normal e adaptativa. Luto será o processo 

através do qual essa dor é elaborada, por exemplo, pela coconstrução da imagem de que a pessoa que se perdeu, se 

ENqUADrAMENTO DO PrOJETO A CAMINHADA DOS ELEfANTES

A PERDA, A MORTE E A TRISTEZA SÃO COMPONENTES ESSENCIAIS DA VIDA
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mantém viva na memória e nos afetos.

Os pais têm muitas vezes dificuldades em abordar com os seus filhos o tema da morte ou perda de um próximo. A lingua-

gem do adulto e a linguagem da criança facilmente se desencontram, tal como aquilo que o adulto imagina que a criança 

quer ouvir traduz mais elaborações mentais do próprio adulto do que os possíveis estados emocionais da criança.

Diante esta situação, porventura, a melhor saída será que o adulto partilhe com a criança os seus próprios pensamentos 

e sentimentos, em vez de lhe procurar dar “explicações”... E a pior atitude será a do silêncio, que se apoia na convicção 

(errada) de que se a morte não for muito falada, o impacto emocional desse acontecimento se dissipa mais rapidamente. 

Sabe-se que isso não é verdade e que, pelo contrário, se torna num verdadeiro obstáculo ao desenrolar de um processo 

de luto adequado. No entanto, tal silêncio poderá ser, de algum modo, compreensível se pensarmos no embaraço, senão 

na dificuldade, que os adultos têm em assistir, aceitar e lidar com a tristeza das crianças.

De facto, o trabalho clínico com crianças, adolescentes e adultos mostra-nos que uma parte significativa das perturba-

ções emocionais resultam de experiências de perda mal resolvidas, de lutos mal elaborados.

Esta incompletude do processo de luto pode ser reparada por meio de “narrativas” coconstruídas, não arbitrárias e ajus-

tadas à especificidade de cada situação individual, contexto familiar, etc.

Este espetáculo procura precisamente criar situações, que contribuam para a coconstrução das narrativas acima referi-

das, suscetíveis de dar corpo à vivência da perda (luto) e, ao mesmo tempo, criar ferramentas facilitadoras dos processos 

de regulação em situações futuras que venham a envolver, de igual modo, a Perda.

“A Caminhada dos Elefantes” pretende ser uma caminhada conjunta para um crescimento pessoal, onde através da parti-

lha se vivem e revisitam  experiências emocionais de perda, se constroem ou reinventam novos pensamentos, conceitos, 

significados e ferramentas para conseguir lidar com esses sentimentos. 

Será certamente uma Caminhada feita de passos importantes na integração destes diversos elementos, dando assim à 

Memória a importância decisiva que ela tem na relação com as Perdas. 

Sem dúvida, uma experiência de reflexão conjunta, um desafio muito criativo onde, através da partilha, se valida e dá 

sentido a cada experiência pessoal e única.

Madalena Paiva Gomes, psicoterapeuta psicanalítica de crianças, adolescentes e adultos, consultora do espetáculo A Caminhada dos Elefantes 

Nasceu no Porto, em 1983. estudou no Colégio Alemão 

do Porto. Completou o Bacharelato em Teatro (opção in-

terpretação) na escola superior de Música e das Artes 

do espetáculo, em 2005, e licenciou-se em Teatro (ramo 

Atores e encenadores) na escola superior de Teatro e 

Cinema, em 2007.

Criou e interpretou os espetáculos Casa Macário, Con-

serveira de Lisboa, Hospital de Bonecas e Franco Grava-

dor, integrados no projeto Teatro das Compras (edições i, 

ii, iii, iV e V), no âmbito das Festas de Lisboa, com dire-

ção geral de Giacomo scalisi. em 2013, fez assistência à 

direção artística do projeto. 

Fez assistência de encenação a Bruno Bravo, Diogo Dó-

ria, Claudio Hochmann e Madalena Victorino.

BIOGRAFIAS

MiGuel FRAGAtA
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Nasceu em Lisboa, em 1977. É licenciada em Filosofia e 

Mestre em estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa.

sob a direção de Madalena Victorino, ingressou no Cen-

tro de Pedagogia e Animação, do Centro Cultural de Be-

lém, onde, entre 2005 e 2008, desenvolveu projetos de 

relação entre as artes e a educação vocacionados para 

diferentes tipos de público: escolar, familiar e especiali-

zado na área da educação.

Desenvolveu, em 2008, com Madalena Victorino e Rita 

Batista, para a Direção Geral das Artes, Programa Ter-

ritório Artes, O Livro Escuro e Claro, cuja distribuição no 

terreno tem acompanhado, na componente de formação 

de equipas e de professores.

Colaborou em 2008 na conceção da exposição Uma Car-

ta Coreográfica da autoria de Madalena Victorino, para a 

Direção Geral das Artes.

integrou a equipa de trabalho de Giacomo scalisi, nas 

vertentes Produção e Relação com a Comunidade, para 

a inauguração do Teatro Municipal de Portimão (TeM-

Po), entre outubro e dezembro de 2008.

Tem trabalhado em diversas áreas criativas, nomea-

damente na escrita e na dramaturgia, com Madalena 

Victorino (Caruma e Vale), Giacomo scalisi (Teatro das 

Compras), Teatro Regional da serra de Montemuro (Sem 

Sentido) e com Catarina Requeijo (assistência de ence-

nação ao espetáculo Amarelo, dramaturgia de A Grande 

Corrida). 

encenou, em abril de 2012, o espetáculo A Verdadeira 

História do Teatro, para a programação do Projeto edu-

cativo do Teatro Maria Matos em Lisboa.

encenou, em fevereiro de 2013, o espetáculo A Verdadei-

ra História da Ciência, para a programação da exposição 

360º - Ciência Descoberta, na Fundação Calouste Gul-

benkian.

Tem contribuído com o desenho de oficinas para a pro-

gramação da Artemrede – Teatros Associados e Teatro 

Maria Matos. Tem realizado cursos na área da escrita 

criativa, no sou – Movimento e Arte, na Learn2Grow e 

na Fundação Calouste Gulbenkian (Pequeno Grande C).

Trabalha regularmente como ator nos espetáculos da 

companhia de teatro Mala Voadora, sob a direção de 

Jorge Andrade.

Desenvolveu também trabalho regular como intérprete 

e cocriador nos espetáculos de teatro e dança de Mada-

lena Victorino.

Trabalhou como intérprete em espetáculos de Cristina 

Carvalhal, Catarina Requeijo, Rafaela santos, Pompeu 

José, José Rui Martins, José Carretas, Gabriel Villela, 

entre outros.

em cinema trabalhou com Pedro Palma e Maria Pinto.

interpretou e cocriou vários espetáculos para a infân-

cia dos quais destaca: Sous la Table de Agnès Desfosses 

pela Compagnie Ata (Paris), A Estrada Esfomeada de Vera 

Alvelos, Amarelo de Catarina Requeijo, Onde Bate o Cora-

ção da Terra? e Ovelhas Clandestinas de Madalena Victo-

rino e A Verdadeira História do Teatro de inês Barahona.

Desenvolve regularmente projetos de relação entre as 

artes e a educação, nomeadamente através da criação 

de oficinas artísticas, visitas encenadas e encenação de 

histórias e pequenos espetáculos para crianças para 

a Artemrede, Casa das Histórias - Museu Paula Rego, 

Centro Cultural de Belém, Festival Todos - Caminhada 

de Culturas, Fundação Calouste Gulbenkian, Padrão dos 

Descobrimentos - eGeAC, Rede TeiAs, Teatro Maria 

Matos e Teatro Viriato. Colabora também regularmente 

com a editora orfeu Negro, através da realização de lei-

turas encenadas.

inÊs BARAHonA
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Nasceu em 1978. Conclui o curso de Realização Plástica 

do espetáculo na esTC.

Participou na iniciativa da UNesCo: PrumAct internatio-

nal Workshops of Drama schools – Busteni/Roménia e 

no Échange Multilateral de Jeunes européens: Atelier 

Théâtre, realizado na Maison Jacques Copeau – Pernand 

Vergelesses/França.

Fez workshops de marionetas orientados por José Ra-

malho, Catarina Pé Curto e Luís Amarelo.

Passou por companhias como o Teatro do Montemuro, o 

Teatro Meridional e Comédias do Minho, onde fez ceno-

grafia e figurinos em parceria com Ana Limpinho, pelo 

Teatro Praga e Teatrão.

Trabalhou com Natália Luiza, Luís Gaspar, José oliveira 

Barata, sónia Aragão, Graeme Pulleyn, Abel Neves, 

Cristina Carvalhal, Leonor Barata, Peter Cann, Thérèse 

Collins, Miguel seabra, Madalena Victorino, steve 

Johnstone, Frances Land, Nuno Pino Custódio, Gonçalo 

Amorim, João Pedro Vaz, Agnès Desfosses, isabelle 

Kessler, Therese Angebault, Alfredo Brissos, Joana 

Furtado, Naomi Cooke, Maria João Miguel, Catarina 

Requeijo, Miguel sopas e inês Barahona.

Nasceu em Lisboa, em 1976. iniciou o seu percurso te-

atral em 1993 no projeto 4º Período o do Prazer, orienta-

do por António Fonseca. Concluiu o Bacharelato em luz 

e som na esMAe em 1999, e a Licenciatura em Design 

de Luz em 2007. em 1998 recebeu uma bolsa de mérito 

do instituto Politécnico do Porto. estagiou durante três 

meses no Teatro Nacional de Bergen (Noruega) e duran-

te nove meses de 2001 no Núcleo de Criação Teatral do 

Porto Capital da Cultura. Desde então tem desenvolvido 

a sua atividade como desenhador de luz.

Já realizou desenhos de luz para espetáculos encenados 

por diversos encenadores e coreógrafos portugueses e 

estrangeiros. efetuou desenhos de luz para exposições 

(10 anos Refer, estação do Rossio), Concertos (Jazz em 

agosto da F. C. Gulbenkian, Real cCombo Lisbonense), 

eventos (Moda Lisboa), exteriores (Projeto Jardim de 

santos), Óperas (La Douce de emmanuel Nunes, Casa 

da Música) e curtas-metragens (Preto e Branca realizado 

por saguenail). Desde 2000 que dá workshops e ações 

de formação na área de iluminação para espetáculos e 

colabora com a esMAe e a escola profissional Balletea-

tro. É autor do Manual Técnico de Iluminação para Espe-

táculos.

Compositor, multi-instrumentista, artista sonoro e 

aprendiz de inventor de instrumentos musicais experi-

mentais.

Tem criado diversos espetáculos e performances musi-

cais e visuais, tais como Motofonia e Nana Nana (ambos 

sob encomenda do CCB - Fábrica das Artes), tendo parti-

cipado com estes em diversos festivais e programações.

Há cerca de 20 anos que compõe música para teatro, 

tendo colaborado com diversos encenadores e compa-

nhias, das quais destaca o Teatro Meridional, John Mo-

wat e Companhia do Chapitô e Cie Dos à Deux.

Para Além do Tejo do Teatro Meridional, para o qual com-

pôs e interpretou ao vivo a música original, recebeu o 

Prémio Nacional da Crítica 2004 (Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro) e Saudade – Terres D’eau da Cie. 

Dos à Deux, com banda sonora original sua, recebeu o 

Prémio de Melhor espetáculo no Festival de Avignon 

MARiA JoÃo CAstelo

José ÁlVARo CoRReiA

FeRnAndo MotA
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2005 (ADAMi – Prémio do Público).

Pela música original e espaço sonoro de Por Detrás dos 

Montes do Teatro Meridional, recebeu uma Menção Hon-

rosa (Prémio Nacional da Crítica 2006, promovido pela 

Associação Portuguesa de Críticos de Teatro), o Prémio 

de Melhor Música original dos Prémios de Teatro 2007 

do Guia dos Teatros e foi nomeado para o europe Pri-

ze New Theatrical Realities Xi, promovido em 2008 pela 

Comissão europeia com o alto patrocínio do Parlamento 

europeu.

em 2007 recebeu o Prémio Melhor obra Portuguesa no 

8º Concurso internacional de Composição eletroacústi-

ca (Festival Música Viva).

No cinema de animação tem colaborado com diversos 

realizadores e produtoras, dos quais salienta a RTP2, 

Zeppelin Filmes e José Miguel Ribeiro (sardinha em 

Lata).

Na área da formação, colaborou com diversas entida-

des como a esAD (escola superior de Artes e Design), 

esTAL (escola superior de Tecnologias e Artes de Lis-

boa), Centro infantil Helen Keller e CCB, entre outros.
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A propósito da sua nova criação, Dançário, Marina Na-

bais e Alban Hall dirigem uma oficina de exploração da 

temática da peça. 

Um dançário é um arquivo onde habita o corpo que vai 

sendo desvendado através da dança. É um inventário 

de memórias ou uma coleção de sistemas que man-

têm o corpo em constante movimento para se manter 

vivo. É também a poesia de um espaço de liberdade 

próprio do corpo, onde a sua expressão singular se re-

vela em gestos e som.

esta oficina é ela própria um inventário ou uma peque-

na coleção de memórias vivenciadas pelos participan-

tes.

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO 
OfICINA DE DANÇA

07 a 11 aBr

danÇÁrIo
orientação MARINA NABAIS e ALBAN HALL

seg a sex 10h00 às 13h00 

público-alvo dos 6 aos 9 anos

lotação 12 participantes

preço 153 // s/ descontos
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subitamente os pés apontam para o céu, como se a 

gravidade fosse inexistente. os planos invertem-se e 

as linhas misturam-se numa aventura intensa e poética 

traduzível em histórias dançadas.

De Pernas para o Ar é uma oficina criativa em técnicas 

de suspensão.  Dar a conhecer aos participantes as prá-

ticas mas também os materiais utilizados nestas téc-

nicas; introduzir a linguagem vertical, através de exer-

cícios de inversão de planos e orientação no espaço; 

desenvolver a coordenação motora, aumentar/desen-

volver a concentração e a autoconfiança são alguns dos 

objetivos desta oficina, orientada pela Radar 360. 

Associando as linguagens do novo circo e da dança ver-

tical, De Pernas para o Ar pretende explorar o espaço 

aéreo como lugar de expressão artística e de comuni-

cação, culminando com a apresentação pública de um 

exercício, criado pelos participantes. 

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO 
OfICINA

07 a 12 aBr

de pernas para o ar
orientação RADAR 360 

seg a sáb 10h00 às 13h00 e 14h30 às 18h00 

público-alvo dos 12 aos 16 anos (habituados à prática desportiva)

lotação 12 participantes

preço 303 // s/ descontos

apresentação pública 12 aBr, sáb 21h30
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parceiro

estrutura
financiada por

Uma iniciativa do Teatro Viriato (Viseu, Portugal)

parceiro apoio

apoio
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A segunda edição do K Cena – Projeto Lusófono 

de Teatro Jovem volta a reunir vários jovens de 

diferentes nacionalidades, realidades culturais 

e contextos, mas ligados pela Língua Portugue-

sa, promovendo a sua valorização e o reconhe-

cimento desta e do teatro como veículos para 

o desenvolvimento da identidade lusófona e 

de enriquecimento pessoal e interpessoal. Em 

2014, as três peças originais criadas no âmbito 

do K CENA e assinadas pelos encenadores Gra-

eme Pulleyn (Portugal), Marcio Meirelles (Brasil) 

e João Branco (Cabo Verde) nascerão a partir da 

problemática da ordem/desordem, inspiradas 

na obra Dom Quixote de La Mancha, escrita por 

Miguel de Cervantes. Apesar do tema comum, a 

abordagem de todos os grupos à mesma histó-

ria será ditada pelas suas vivências específicas e 

do seu país, a que não são alheios. Escolhas que 

refletem o caráter singular do projeto, mas tam-

bém a riqueza da lusofonia. 

O K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, 

lançado em 2012, é uma iniciativa do Teatro Vi-

riato (Viseu, Portugal), em parceria com o Teatro 

Vila Velha (Salvador-Bahia, Brasil) e Instituto Ca-

mões/Centro Cultural Português - Pólo do Min-

delo, com o apoio local da Mindelact – Associa-

ção Artística e Cultural (Cabo Verde). O projeto 

prevê a promoção de oficinas orientadas pelos 

encenadores “residentes” de cada estrutura par-

ceira e vocacionadas para a abordagem ao traba-

lho de ator, com vista à preparação dos grupos 

locais para a montagem do espetáculo, que será 

dirigida pelo encenador “convidado”.

BRASIL
Estreia: 05 e 06 FEV’14
encenador convidado GRAEME PULLEYN
encenador residente MARCIO MEIRELLES

CABO VERDE
Estreia: 07 e 08 MAR’14
encenador convidado MARCIO MEIRELLES
encenador residente JOÃO BRANCO

PORTUGAL
Estreia: 23 e 24 ABR’14
encenador convidado JOÃO BRANCO
encenador residente GRAEME PULLEYN
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Depois de “A Primeira Festa”, o VISEU A... regressa com um grande 

festival, que já fervilha. 

Um programa de arte contemporânea protagonizado por muita gente e por muitos 

artistas.  Centenas de pessoas de todas as idades e quadrantes nas suas várias 

terras, Mangualde, São Pedro do Sul, Nelas, Tondela e Viseu entram em diálogo com 

as artes performativas: a dança, o teatro, o circo, a música e tudo o que se poderá 

inventar, para as fazer voar para cima de um verdadeiro palco gigante que se 

atravessa de autocarro. 

Este palco feito de terra, de asfalto, de tijolos, de relva e de vidro; é à serra, aos 

jardins, às praças, às ruas estreitas, às lojas, às escolas e ao teatro que também 

nos leva. Será preciso chegar a pé ou de carro ou de autocarro. Em certas ocasiões 

levar farnel para matar a fome será bom, levar um livro para iluminar a mente, ainda 

melhor, levar as pernas para percorrer os passos da música, essencial, levar-se a si 

para pensar e sentir o mundo de hoje com o horizonte das artes. 

Uma experiência única para festejar e acordar. Dois fins de semana para marcar na 

agenda. Com entrada livre. Fique atento.

EM VISEU, São PEDro Do SUl, 
MANgUAlDE, NElAS E ToNDElA 

2
0
14

24 MAI - 01 jUN
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+ INFo EM brEVE

www.teatroviriato.com  //  facebook.com/teatroviriato

CoNSUlTorIA ArTíSTICA giacomo Scalisi e Madalena Victorino

CoorDENAção DE ProDUção Sandra Correia

Parceria Ação cofinanciada por

©
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INFORMAÇÃO GERAL

desConTos TeaTro vIrIaTo
(exceto quando indicado)

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal do idoso; 

Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os bilhetes 

dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do Teatro Municipal da 

Guarda; sócios da ACeRT; sócios do Cine Clube de Viseu; Profissionais do espetáculo; 

Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e sMAs, todos os restantes sócios e 

funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das 

obras sociais 

e Grupos de >10 px.

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.

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. 

novo!

*Peça o seu cartão na bilheteira.

em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-

lhe beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao selecionar com 

antecedência os espetáculos da sua preferência.

informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

assInaTuras

Hiper

Mini

Preço
a 103

3

2

Preço
B 153

2

1

Total de 
bilhetes

5

3

Custo 
normal

603

353

Preço 
assinatura

253

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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*aplicáveis todos os descontos  |  o preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

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

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001

≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço desempregado 2,501

(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 lugares

Camarotes

22 lugares

Frisas frontais

14 lugares

Frisas laterais

56 lugares

PLANTA DE SALA
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o teatro Viriato agradece aos Mecenas e Amigos pelos generosos contributos que tornaram 
possível angariar, desde janeiro de 1999, cerca de 500.000,003 de donativos. Por vontade dos 
doadores, parte deste valor foi canalizado para financiar o acesso de público carenciado, na 
sua maioria jovens e crianças, às atividades do teatro Viriato.

Amigos · 2014

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

Allegro BMC CAR • Tipografia Beira Alta, Lda.; 

Moderato Família Caldeira Pessanha; 

Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos osório de Almeida 
Mateus;

Adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Paula Ramos 
Rebelo • Ana Maria Ferreira Carvalho • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • 
Armanda Paula Frias sousa santos • Benigno Rodrigues • Fernanda de oliveira 
Ferreira soares de Melo • Fernando soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide 
seixas Poças • isabel Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís 
Abrantes • José Gomes Moreira da Costa • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes 
• Maria de Fátima Ferreira • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria 
de Fátima Rodrigues Ferreira Moreira de Almeida • Maria de Lurdes da silva Alves 
Poças • Marina Bastos • Martin obrist e Maria João de ornelas Andrade Diogo obrist 
• Miguel Costa e Mónica sobral • Nanja Kroon • Patrícia Morgado Costa Mateiro 
santos • Paula Nelas • Raul Albuquerque e Vitória espada • Teresa da Conceição 
Azevedo • Vítor Domingues • 3XL segurança Privada Unipessoal, Lda;

Júnior Ana Mafalda seabra Abrantes • Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa seabra 
Abrantes • eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Júlia Pereira Arede oliveira Costa 
• Maria Leonor Teixeira Ferreira David Martins • Matilde Figueiredo Alves • Pedro 
Dinis de Amorim Barbosa.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2014
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aLgumas vanTagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros
na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACeRt para a programação
do Novo Ciclo ACeRT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do teatro Municipal da Guarda; 

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

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica)
e na Psicosoma;

·  Descontos no forlife.

A PARtiR de 533 por ano!
seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes 
gratuitos e de descontos no teatro Viriato e em outras instituições 
culturais da região, nossas parceiras. 

faÇa-se amIgo... 



vIrIaTo TeaTro munICIpaL

Largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC viseu · 3501-909 vIseu 

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

geral 232 480 110 · fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

Telefone 232 480 110

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


