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03 MAR
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VIsItAs DANÇADAs

Local: Museu Grão Vasco

sáb 16h00

março

nota

20 JAN a 30 ABR A LEstE

25 qua 22h00 OssO VAIDOsO

20 e 21 sex e sáb 21h30 Du DON DE sOI

27 e 28 sex e sáb 21h30 PLAY, tHE FILM

11 sáb 21h30 ORQuEstRA DE JAZZ DE MAtOsINHOs

04 sáb tRIstEZA E ALEGRIA NA VIDA DAs GIRAFAs21h30

18 sOPA NuVEMsáb 21h30

25 sáb 21h30 YOu NEVER KNOw HOw tHINGs ARE 
GOING tO COME tOGEtHER

30 MútuO CONsENtIMENtO · sérgio godinhosex 21h30

16 e 17 A ILHA DEsCONHECIDAsex
sáb

15h00
21h30

10 MOZARt: tAL PAI, tAL FILHO!sáb 16h30

21 qua 22h00 NO PROJECt

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

sala FoYer sentIdo CrIatIVo

18 sáb 10h30 às 12h30 CONstRutOREs DE BANDAs sONORAs

24 ALVA 7.0sáb 21h30

13 e 14 ter e qua 19h30 às 22h30 MANIPuLAÇÃO DE OBJEtOs

03,
05 e 06

sáb
seg e ter

11h00
10h30 e 15h00

ÁRVOREsER

15 ELIsA RODRIGuEs - HEARt MOutH DIALOGuEsqua 22h00

01 qui 22h00 AQuAPARQuE
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Que estrondo, que estranho, de repente, tudo parece desmoronar-se.

Fomos ou estamos a ser assolados por uma epidemia material. o capital não é concreto, 

mas sim uma coisa abstracta, imaterial, que põe e dispõe na soberania dos estados. es-

tamos a chegar ao grau zero da personalidade e da autonomia, dando lugar a uma espé-

cie de comportamento acéfalo global em que o indivíduo não é mais do que um número. 

exactamente a antítese do nosso imaterial que procura dignificar e elevar a condição hu-

mana. Por ironia, a ausência de matéria é nuclear no actual contexto social; dando lugar 

a um conceito de imaterial que ou nos aniquila ou nos eleva. sem dúvida, que aquele que 

merece mais a nossa atenção é a segunda forma, que se deve consolidar e enriquecer.

Programar é um exercício de sorte e criatividade e, depois, de uma enorme solidarie-

dade que agrega criativos, pedagogos, anónimos, enfim, o público em geral que dá vida 

e personaliza uma cidade. A cidade de Viseu está no mapa ao mesmo nível que outro 

lugar do mundo civilizado, basta olhar para trás e folhear para a frente a oferta do Teatro 

Viriato, para perceber que esta terra não pode ser aniquilada, da mesma forma que o 

futuro imaterial da nossa cultura ou das nossas culturas, também não o pode ser. Ha-

verá sempre um rasgo de génio, haverá sempre alguém com uma voz diferente que seja 

profundamente identitário. A nossa missão é essa de contribuir para a identidade de um 

Pais sem preferências geográficas.

Quanto ao resto é uma questão de solidariedade, o retrocesso também tem limites, ou 

será que voltaremos a ter que nos deslocar por tracção animal?!

paulo ribeiro

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

acentuação rítmica!

EDItORIAL
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A memória, a identidade, a reinvenção, a 

intervenção, a perda e, sobretudo, a pro-

cura são conceitos que atravessam toda 

a programação do Teatro Viriato para o 

primeiro trimestre de 2012. Desde o uni-

verso de Andrei Tarkovsky espelhado em 

Du Don de Soi, a mais recente criação 

do coreógrafo Paulo Ribeiro que se dei-

xou contagiar pela memória do trabalho 

do cineasta; passando pela procura in-

cessante, retratada em Sopa nuvem, de 

antóniopedro e Caroline Bergeron; sem 

esquecer a reinvenção de Play, The Film, 

de Cão Solteiro e André Godinho, a in-

tervenção de Tiago Rodrigues através de 

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas ou de 

Sérgio Godinho, quase todos os projetos 

que vão passar pelo palco do Teatro Viria-

to, durante os próximos meses, partilham 

da pertinência que se impõe nos dias 

de hoje. Uma programação com espaço 

ainda para Mozart: Tal Pai, Tal Filho!, um 

concerto comentado por Pedro Carneiro à 

volta de curiosidades sobre a vida do com-

positor; a apresentação da Orquestra de 

Jazz de Matosinhos e para a estreia ab-

soluta de ÁrvoreSer, da encenadora e atriz 

Sónia Barbosa e da ilustradora Catarina 

Fernandes, que se juntam para contar 

histórias improváveis para crianças, um 

desafio lançado pelo Teatro Viriato, no 

âmbito do Sentido Criativo. Pelo foyer vão 

passar Osso Vaidoso, Elisa Rodrigues – 

Heart Mouth Dialogues, Aquaparque e No 

Project. Uma das novidades para 2012 é 

que o Teatro Viriato alargou ainda o preço 

jovem a espetadores com idade igual ou 

inferior a 30 anos. 

O novo ano inicia-se sob a auspiciosa 

apresentação de Du Don de Soi (20 e 21 

de janeiro), uma criação de Paulo Ribeiro 

alicerçada no universo cinematográfico de 

Andrei Tarkovsky para a Companhia Na-

cional de Bailado, que foi considerada a 

melhor peça de dança de 2011, entre todas 

as que foram apresentadas em Portugal. 

A mais recente composição coreográfi-

ca de Paulo Ribeiro aparece destacada 

em relação a trabalhos de outros nomes 

grandes da dança internacional, como 

Jérôme Bel, Josef Nadj ou Boris Char-

matz. Uma distinção feita pelos críticos de 

arte e cultura do jornal Público que, no su-

plemento Ípsilon elencaram o que de me-

lhor foi feito ou apresentado em Portugal 

INtRODuÇÃO à PROGRAMAÇÃO 
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no ano que terminou. Segue-se Osso Vai-

doso (25 de janeiro), a dupla de Ana Deus 

e Alexandre Soares (dois Tristes Tigres) 

apresenta o novo álbum Animal, composto 

de canções simples onde o texto marca a 

pulsação e as guitarras fogem ao lugar 

comum. O mês de janeiro termina com 

Play, The Film (27 e 28 de janeiro), de Cão 

Solteiro e André Godinho, que resgatam 

a história de amor, eternizada no filme 

dos anos 20, The Great Gabbo. O coletivo 

de artistas decide criar ao vivo e em direto 

uma nova banda sonora para este musical 

intemporal.

Em fevereiro, dá-se lugar à palavra com 

a representação de um texto de Tiago 

Rodrigues, Tristeza e Alegria na Vida das 

Girafas (04 de fevereiro). Trata-se da his-

tória de uma menina de 9 anos, a quem 

a mãe chamava girafa por ser demasiado 

alta para a sua idade, que atravessa a ci-

dade de Lisboa à procura da única pessoa 

que pode ajudá-la: o Primeiro-Ministro 

português Pedro Passos Coelho. Des-

ta forma, Tiago Rodrigues, que também 

encena a peça, volta a usar o Teatro para 

tentar interferir com a nossa perceção da 

realidade social e política, mas também 

do próprio Teatro. O nascimento e a afir-

mação das big bands de jazz, entre 1925 e 

1945, é o tema do concerto da Orquestra 

de Jazz de Matosinhos (11 de fevereiro) 

que, ao executar este programa, ideali-

zado por Manuel Jorge Veloso, mostra, 

mais uma vez, uma notável capacidade de 

mergulhar na história do jazz e de fazer 

reviver momentos e ambientes inesque-

cíveis. Regressam as Visitas Dançadas 

(11 de fevereiro, 03 de março e 14 de 

abril), uma visita coreografada à cole-

ção do Museu Grão Vasco, concebida por 

Aurélie Gandit e interpretada por Leonor 

Barata e mantém a parceria com a Jazz 

ao Centro (JACC). Acompanhada por Júlio 

Resende, Cícero Lee e Joel Silva, Elisa Ro-

drigues (15 de fevereiro) apresenta o seu 

recente disco Heart Mouth Dialogues. Este 

quarteto nasceu da pretensão de reinven-

tar standards do cancioneiro americano, 

mas é permeável a qualquer influência 

de outros géneros musicais, acabando 

por integrar temas da bossa-nova, do 

funk, e mesmo da pop. Procuram trans-

formar cada canção numa nova canção 

e cada interpretação numa reinterpreta-

ção. Poucos dias depois, é a vez de subir 

ao palco Sopa Nuvem (18 de fevereiro), 

uma espécie de documentário poético e 

musical e thriller gastronómico, dirigido a 

famílias, que cruza teatro, cinema, músi-

ca e uma sopa que é cozinhada ao vivo e 

servida a todos os espectadores no final. 

Em fevereiro regressamos à dança, desta 

vez, com uma criação de André Mesquita, 

You Never Know How Things Are Going To 

Come Together (25 de fevereiro). Já com 

uma considerável carreira internacional 

e detentor de um estilo próprio e original, 

baseado no movimento abstrato e no ri-

gor técnico, André Mesquita regressa aos 

palcos nacionais, desta vez, com uma co-

reografia para seis intérpretes inspirada 

no livro O Animal Social, de David Brooks. 

Depois de Vertical (2011), regressa ao au-

tor que desvenda novas perspetivas sobre 

o inconsciente - o lugar onde o caráter é 

formado.

Cabe à dupla nacional Aquaparque (01 de 

março), de Pedro Magina e André Abel 

abrir o mês de março, no foyer do Teatro 

Viriato, com um concerto dedicado ao seu 

segundo disco, Pintura Moderna. Um re-

gisto, já amplamente elogiado pela críti-

ca portuguesa, repleto de música feita de 

sintetizadores e vozes em tumulto, que 

empurram o público para um caleidoscó-

pio de memórias e referências musicais 

que é difícil de destrinçar, mas embebi-

do na pop portuguesa dos anos 80. Dias 

depois, o maestro Pedro Carneiro dirige 

um concerto comentado com a Orques-

tra Portuguesa de Câmara, dedicado a 

Mozart e aos instrumentos de orquestra. 

Para ver e ouvir em família, Mozart: Tal 

Pai, Tal Filho! (10 de março). Ainda em 

março, Brice Coupey, considerado um dos 

melhores atores manipuladores de ma-

rioneta de luva francesa transporta para 

o palco o conto A Ilha Desconhecida (16 

e 17 de março), de José Saramago, um 

texto universal representado apenas por 

um ator central que, com o auxílio de ob-

jetos simples, se desdobra nas múltiplas 

personalidades, duas delas, as principais, 

representadas por marionetas, manipu-

ladas ao vivo. No Project (21 de março) é 

a proposta que se segue no Teatro Viriato 

em março. O mais recente projeto do lírico 

pianista português João Paulo Esteves da 

Silva, que se faz acompanhar por dois dos 

mais ativos músicos da cena jazz, João 

Lencastre e Nélson Cascais, é um mani-

festo de liberdade. A música é totalmente 

improvisada e, ao mesmo tempo, anco-

rada na experiência de três músicos que 

se pautam por uma pluralidade de lin-

guagens. Para famílias com crianças, de 

idades compreendidas entre os 9 e os 12 

anos, sobe ao palco do Teatro Viriato Alva 

7.0 (24 de março), de Sónia Batista. Um 

espetáculo que traz de volta a um futuro 

próximo a memória duma história anti-

ga, a de Branca de Neve e os Sete Anões, 

agora reescrita e reimaginada, com ou-

tras melodias sonhadas. A apresentação 

de Mútuo Consentimento (30 de março), 
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novo álbum de Sérgio Godinho encerra a 

temporada. Numa altura em que passam 

40 anos da edição de Os Sobreviventes, o 

primeiro longa duração da sua carreira, 

Sérgio Godinho olha em frente e edita um 

disco com 11 novas canções como só ele 

sabe oferecer.     

Para famílias, professores e outras pes-

soas interessadas nas temáticas, o Teatro 

Viriato acolhe ainda as oficinas Construto-

res de Bandas Sonoras (18 de fevereiro), 

orientada por antóniopedro, e vocaciona-

da para a exploração de instrumentos, 

objetos sonoros e voz com vista à criação 

de uma banda sonora de um filme; e Ma-

nipulação de Objetos (13 e 14 de março), 

orientada por Brice Coupey e que, como o 

próprio nome indica, propõe uma viagem 

ao mundo das marionetas. Para as esco-

las, a proposta é ÁrvoreSer, um projeto de 

Sónia Barbosa e Catarina Fernandes, em 

estreia absoluta, que será apresentado no 

palco do Viriato (03, 05 e 06 de março) e, 

durante os meses de março e abril esta-

rá disponível para itinerância nas escolas 

do distrito de Viseu. A partir do romance 

de Ítalo Calvino, O Barão Trepador, Sónia 

Barbosa e Catarina Fernandes cruzam o 

teatro e a ilustração ao vivo para dar vida 

à história de um rapaz que decide subir 

para cima das árvores e nunca mais des-

cer.   

De 20 de janeiro a 30 de abril estará pa-

tente no foyer do Teatro Viriato a exposi-

ção A Leste, uma mostra de fotografias de 

José Alfredo, que retrata todas as produ-

ções que passaram pelo palco, no âmbito 

do projeto W-Est_Where, criado pela Cie. 

Jasmina (França), Teatro Viriato (Portu-

gal), HIPP (Croácia) e Trafó House (Hun-

gria).  
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Convidado a criar uma coreografia para a 

Companhia Nacional de Bailado, a partir 

do universo cinematográfico de Andrei Ta-

rkovsky, considerado um dos melhores ci-

neastas do século XX, Paulo Ribeiro volta a 

surpreender com uma peça que foi consi-

derada pela crítica do jornal Público como 

a melhor peça de dança apresentada em 

Portugal em 2011. 

Em Du Don de Soi, o coreógrafo mergulha 

num universo distinto, desafiando-se a 

abraçar um registo mais lento, diferente do 

movimento nervoso a que habituou o seu 

público. Nesta homenagem a Tarkovsky 

conduz um grande coletivo de intérpretes 

que se deixam absorver por uma espécie 

de caos harmonioso, enquadrado por belas 

e inspiradoras paisagens.
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Dança

20 e 21 Jan

du don de soI
criação de PAuLO RIBEIRO

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

sex e sáb 21h30 | 80 min. s/ intervalo
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53  // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 6 anos 

ESPaçO CRIança DISPOnÍVEL

desContos teatro VIrIato

(exceto quando indicado)

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

Cartão Municipal da Juventude, Cartão Jovem; 

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

30% Amigos Teatro Municipal da Guarda; 

25% > 65 anos;

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

sócios ACeRT, sócios Cine Clube de Viseu ;

10% Professores e portadores do cartão FNAC;

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

Os bilhetes com desconto são pessoais e intransmissíveis e obrigam

à identificação na entrada quando solicitada. 

Os descontos não são acumuláveis.

em pacotes temáticos ou em espetáculos 

à sua escolha, as assinaturas permitem-

lhe beneficiar de um desconto sempre 

superior a 50%, ao selecionar com ante-

cedência os 

espetáculos da sua preferência.

informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

Número limitado de assinaturas disponí-

vel para cada sessão.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Preço
B 153

Preço
a 103

total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Preço
C 203

assInaturas

Mega

Hiper

super

Mini

3

3

2

2

1

2

1

1

1

5

5

3

3

653

603

403

353

283

253

183

153

Livre*     Descontos progressivos + espetáculos = + descontos
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Coreografia Paulo Ribeiro
música Franghiz Ali-Zadeh
direção de imagem Fabio Iaquonee Luca Attilii
Figurinos José António Tenente
desenho de luz Nuno Meira
Interpretação África Sobrino, Andreia Pinho, Anna 
Blackwell, Annabel Barnes, Catarina Grilo, Catarina 
Lourenço, Elsa Madeira, Filipa Pinhão, Florência Siciliano, 
Henriett Ventura, Inês Moura, Irina de Oliveira, Isabel 
Galriça, Margarida Pimenta, Maria Andrés Betoret,

Maria João Pinto, Maria Santos, Mariana Paz, Marta 
Sobreira, Paulina Santos, Peggy Konik, Susana Matos, 
Brent Williamson, Christian Schwarm, Frederico Gameiro, 
Freek Damen, György Baán, João Carlos Petrucci, Mário 
Franco, Miguel Ramalho, Nuno Fernandes,
Pedro Mascarenhas, Ricardo Limão, Samuel Retortillo, 
Tom Colin, Xavier Carmo, Mark Biocca e
Dominic Whitbrook
produção Companhia nacional de Bailado

Penso que a forma mais interessante de encarar esta obra sobre Tarkovsky é a de ser fiel 

à sua dimensão poética, mais do que debruçar-me sobre um filme ou outro. Mais do que 

utilizar citações de imagens ou ainda de universos decalcados.

O caminho deverá ser assumido no sentido de uma coreografia com grande dimensão, hu-

mana, espiritual e orgânica. Assim como um movimento que se vai criando cheio de suavi-

dade e verdade, algo que nos move, que nos transporta e que visto do exterior só poderia ser 

daquela forma. Uma coreografia da verdade, que acontecendo... só poderia ser assim!

‘Um dom de si maior’, porque implica a entrega de um grande grupo de personalidades que, 

à boa maneira de Tarkovsky, terão de abdicar do acessório para mergulhar num movimento 

interior e orgânico, cuja finalidade é coletiva no sentido de criar poesia. No sentido de assu-

mir o tempo da poética do corpo. No sentido ainda da assunção de todos os tempos...

Dinâmicas essenciais para dar matéria espiritual ao movimento.

setembro de 2011

Imagino que de mote próprio jamais pensaria em coreografar ou fazer a minha dança incidir 

e inspirar-se no trabalho do Tarkovsky. Aí reside, sem dúvida, o trabalho dos diretores ar-

tísticos que nos lançam desafios que são, sem dúvida, matéria que permite a renovação e 

redescoberta do nosso próprio trabalho. É um risco que independentemente do resultado, 

nos transformará a todos, intérpretes e criativos.

Confesso que já tinha passado ao de leve pelo trabalho e os escritos deste realizador, no 

entanto, uma observação mais atenta deixa-me completamente em suspenso, não só pela 

força das imagens e das narrativas dos filmes, como ainda pela profunda cumplicidade que 

sinto ao reler o que escreveu e que passo a citar nuns muito breves excertos: 

“a ligação e a lógica poética do cinema, eis o que me interessa. E não é o que mais convém 

ao cinema, de todas as artes aquela que tem a maior capacidade de verdade e de poesia? 

as ligações poéticas veiculam maior emoção e tornam o espectador mais ativo. não falo 

aqui de poesia como um género. Ela é sobretudo uma visão do mundo, uma forma particu-

lar de abordar a realidade que se transforma numa filosofia.

a encenação tem que nos perturbar pela sua veracidade, a sua beleza, a sua profundida-

de, e não só por veicular um sentido.

Quando uma encenação se transforma em cliché, em COnCEITO, mesmo que ela seja ori-

ginal, tudo se torna esquemático e mentira, as personagens, a ação e a situação psicoló-

gica.”

junho de 2011

paulo rIBeIro soBre DU DON DE SOI

Fazedor de pura poesia do corpo, Paulo 

Ribeiro mantém-se fiel à dimensão poéti-

ca de Tarkovsky, numa coreografia repleta 

de matéria espiritual e de um movimento 

suave, mas intenso, que transporta e move 

quem vê.
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Natural de Lisboa, Paulo Ribeiro, antes de 

se afirmar como coreógrafo, fez carreira 

como bailarino em várias companhias na 

Bélgica e em França.

A sua estreia no domínio da criação co-

reográfica deu-se, em 1984, em Paris, no 

âmbito da companhia Stridanse, da qual 

foi cofundador, e que o levou à participa-

ção em diversos concursos naquela cida-

de, obtendo, em 1984, o prémio de Humor 

e, em 1985, o 2º prémio de Dança Contem-

porânea, ambos no concurso Volinine.

De regresso a Portugal, em 1988, começou 

por colaborar com a Companhia de Dan-

ça de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian, 

para os quais cria, respetivamente, Taqui-

cardia (Prémio Revelação do jornal “Sete”, 

em 1988) e Ad Vitam. Com o solo Modo de 

utilização, interpretado por si próprio, re-

presenta Portugal no Festival Europália 

91, em Bruxelas.

A sua carreira de coreógrafo expande-se 

no plano internacional, a partir de 1991, 

com a criação de obras para companhias 

de renome: Nederlands Dans Theater II 

(Encantados de servi-lo e Waiting for Vo-

lúpia); Nederlands Dans Theater III (New 

Age); Grand Théâtre de Genève (Une His-

toire de Passion); Centre Chorégraphique 

de Nevers, Borgonha (Le Cygne Renversé); 

Ballet de Lorraine (White Feeling e Orga-

nic Beat). Para o Ballet Gulbenkian, cria-

rá ainda: Percursos Oscilantes, Inquilinos, 

Quatro Árias de Ópera (em colaboração 

com Clara Andermatt, João Fiadeiro e 

Vera Mantero), Comédia Off -1, White  e Or-

ganic Beat, Organic Cage, Organic Feeling.

Entretanto, Paulo Ribeiro foi galardoa-

do, em 1994, com o Prémio Acarte/Maria 

Madalena de Azeredo Perdigão pela obra 

Dançar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 

94 – Capital Europeia de Cultura, realizada 

conjuntamente com Clara Andermatt. 

E, em 1995, fundou a Companhia Paulo Ri-

beiro, subsidiada pelo Ministério da Cul-

tura, para a qual tem vindo, regularmen-

te, a criar coreografias: Sábado 2, Rumor 

de Deuses, Azul Esmeralda, Memórias de 

Pedra – Tempo Caído, Orock, Ao Vivo, Co-

média Off - 2, Tristes Europeus – Jouissez 

Sans Entraves, Silicone Não, Memórias de 

um Sábado com rumores de azul, Malgré 

Nous, Nous Étions Là, Masculine, Feminine, 

Maiorca e Paisagens – onde o negro é cor. 

O trabalho com a sua própria companhia 

permitiu-lhe desenvolver melhor a sua 

linguagem pessoal como coreógrafo. 

A obra Rumor de Deuses foi distinguida, 

em 1996, com os prémios de “Circulação 

Nacional”, atribuído pelo Instituto Portu-

guês do Bailado e da Dança, e “Circula-

ção Internacional”, atribuído pelo Centro 

Cultural de Courtrai, ambos no âmbito do 

concurso Mudanças 96. 

Paulo Ribeiro tem recebido ainda vários 

outros prémios relevantes: Prix d’Auteur, 

nos V Rencontres Chorégraphiques Inter-

nationales de Seine Saint-Denis, (França); 

New Coreography Award, atribuído pelo 

Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-

Bretanha); Prix d’Interpretation Collective, 

atribuído pela ADAMI (França) e Prémio 

Bordalo da Casa da Imprensa (2001).

Em acumulação com o trabalho na sua 

companhia, Paulo Ribeiro foi Comissário 

do ciclo Dancem em 1996 e 1997 no Tea-

tro Nacional S. João. Desempenhou, en-

tre 1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral 

e de Programação do Teatro Viriato/CRAE 

(Centro Regional das Artes do Espetáculo 

das Beiras), e foi ainda Comissário para a 

Dança em Coimbra 2003 – Capital Nacio-

nal da Cultura. 

Em 1999 obteve o Prémio Almada (1999) 

do Instituto Português das Artes do Es-

petáculo e em 2000 o Prémio Bordalo da 

Casa da Imprensa. Em 2005 viria a reocu-

par este mesmo cargo, após a extinção do 

Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 

2005, tendo nesse período recebido o Pré-

mio Bordalo da Casa da Imprensa Portu-

guesa (2005) pelo trabalho desenvolvido 

com esta companhia. 

Em 2008, participou como coreógrafo na 

produção Evil Machines de Terry Jones 

para o Teatro Municipal de S. Luiz. 

Em 2009 foi galardoado com o prémio Co-

reógrafo Contemporâneo no 1º Portugal 

Dance Awards. E com o Prémio do Público 

no Dance Week Festival da Croácia.

Em 2010, criou a coreografia para o espe-

táculo Sombras de Ricardo Pais.

Recentemente foi galardoado com o pré-

mio Melhor Coreografia de 2010 pela So-

ciedade portuguesa de Autores pelo espe-

táculo Paisagens – onde o negro é cor. 

No corrente ano (2011) criou a Desafinado 

para o grupo Dançando com a Diferença 

BIograFIas

paulo rIBeIro | CoreograFIa
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Fabio Iaquone é um videasta italiano que 

estudou no Centro Sperimentale di Ci-

nematografia de Roma. Criou o conceito 

“DVT – Digital Visual Theatre” e tem sido 

reconhecido, no meio artístico internacio-

nal, pelo caráter inventivo na utilização do 

vídeo, nas artes de palco. As suas criações 

têm sido exibidas em eventos como a Mos-

tra de Cinema de Veneza, Festival de Mon-

treal, Festivais de Cinema de Roma e de 

Locarno, Festival de Novas Tecnologias de 

Maubege e Media Wave Vídeo Festival. Foi 

distinguido com o prémio “Best Award N.Y” 

no projeto CYP17 em parceria com André 

Gingras Destacam-se as parcerias artísti-

cas com Giorgio Barberio Corsetti, Robert 

Wilson, Ricardo Pais, Lúcio Dalla, Katia 

Labèque Band, Giuseppe Grazioli, Giovanni 

Lindo Ferreti e Antonella Ruegiero Ante-

riormente colaborou com Paulo Ribeiro em 

Silicone não.

Luca Attilii é um artista plástico italiano 

formado em Design Gráfico e Industrial. 

Especializado em composição digital e no-

vas tecnologias, tem-se destacado como 

proeminente videasta. Colaborou com en-

cenadores como Alfredo Árias, Lorenzo 

Mariani, Ricardo Pais e Giorgio Barberio 

Corsetti, e os músicos, Gianni Maroccolo e 

Katia Labèque. Em 2004, fundou com Fabio 

Massimo Iaquone, o IaquoneAttilii Studio.

Esta intrínseca colaboração artística pro-

porcionou-lhe a experimentação de novas 

formas de linguagem e a cocriação de es-

petáculos na área da dança, de instalações 

ou trabalhos de vídeoarte. 

Após ter iniciado a sua formação superior 

em Arquitetura envereda pela Moda, reve-

lando em 1986 a sua primeira coleção. Atu-

almente o universo da marca estende-se 

a vários projetos: ‘TENENTE escrita’, ‘TE-

NENTE eyewear’, ‘Amor Perfeito’ perfume, 

e LojaTenente.com. Em 2009 viu editado 

um livro sobre o seu trabalho JAT – Traços 

de União. Em 2010 comissariou a exposição 

Assinado por Tenente no MUDE, Museu do 

Design e da Moda, em Lisboa.

Ao longo da sua carreira recebeu vários 

prémios de Criador de Moda e outras dis-

tinções como a Medalha de Mérito Cultural 

da Câmara Municipal de Cascais e a Co-

menda da Ordem do Infante D.Henrique. 

A conceção de figurinos tem ocupado um 

lugar importante no seu percurso tendo 

trabalhado com diversos encenadores e 

coreógrafos: Carlos Pimenta, Maria Emília 

Correia, Lúcia Sigalho, Carlos Avillez, Rui 

Horta, Clara Andermatt, Benvindo Fon-

seca, entre outros. Em 2011 fez parte da 

equipa artística da ópera Antigono, Divino 

Sospiro/CCB.

FaBIo IaQuone | dIreção de Imagem

luCa attIlII | dIreção de Imagem

JosÉ antÓnIo tenente | FIgurInos(Madeira); e um solo para o espetáculo co-

letivo Uma Coisa em Forma de Assim com 

a Companhia Nacional de Bailado, para a 

qual criou seguidamente Du Don de Soi, um 

espetáculo de noite inteira, sobre o cineas-

ta Andrei Tarkowsky.

Paralelamente lecionou ainda composição 

coreográfica no mestrado de Criação Core-

ográfica Contemporânea da Escola Supe-

rior de Dança.

Bacharel em Engenharia de Eletrónica e 

Telecomunicações e frequentou a Escola 

Superior de Música e Artes do Espectáculo 

no curso de Produção Luz e Som. Tem tra-

balhado com diversos criadores das áreas 

do teatro e da dança, com particular des-

taque para Ana Luísa Guimarães, António 

Lago, Beatriz Batarda, Cristina Carvalhal, 

Diogo Infante, Fernanda Lapa, João Cardo-

so, João Pedro Vaz, Manuel Sardinha, Mar-

co Martins, Nuno Carinhas, Nuno M. Cardo-

so, Paulo Ribeiro e Ricardo Pais.

Foi sócio-fundador do Teatro Só, é também 

colaborador regular da ASSéDIO (desde 

1998). Foi distinguido, em 2004, com o Pré-

mio Revelação Ribeiro da Fonte.

nuno meIra | desenHo de luZ
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Os corpos não denunciam as origens, o mo-

vimento parece universal, não fosse a dança 

uma linguagem dos sentidos. Criado para 

potenciar o diálogo e a troca de experiências 

entre o Oeste e o Leste europeus ao nível da 

dança contemporânea, o projeto W-Est_Whe-

re envolveu intérpretes e coreógrafos num 

encontro de partilha, que decorreu no Teatro 

Viriato, em dois anos consecutivos. As apre-

sentações de 2010 e 2011 foram registadas, 

uma vez mais, pelo fotógrafo José Alfredo 

que revela agora a geografia representativa e 

equilibrada dessa Europa do movimento, que 

tão bem captou através da sua objetiva. 

O projeto W-Est_Where foi criado por parcei-

ros do Oeste e do Leste da Europa: Cie. Jas-

mina, França; Teatro Viriato, Portugal; HIPP, 

Croácia e Trafó House, Hungria.

ExPOSIçãO/FOyER

20 Jan a 30 aBr

a leste
fotografias de JOsé ALFREDO

entrada gratuita 
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Depois de alguns anos em que, cada um 

para seu lado, colaborou em vários projetos 

de música, teatro, dança e performance, Ana 

Deus e Alexandre Soares (dois Tristes Tigres) 

voltam, juntos, às canções, com um projeto 

musical alternativo, mas também muito po-

ético, musicando as palavras de Regina Gui-

marães e de outros, como Alberto Pimenta e 

Valter Hugo Mãe.

Em bom português falado, cantado, gritado 

e com guitarras provavelmente, improvisá-

veis, os dois músicos, que dispensam apre-

sentações, exibem o álbum Animal. Canções 

simples onde o texto marca a pulsação e as 

guitarras fogem ao lugar comum.

CaFé-COnCERTO/FOyER

25 Jan

osso VaIdoso

qua 22h00 | 60 min. 
Consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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A história do amor de um ventríloquo por 

uma artista de Vaudeville, eternizada no 

filme dos anos 20, The Great Gabbo é resga-

tada por um coletivo de artistas que decide 

criar ao vivo e em direto uma nova banda 

sonora para este musical intemporal. (Des)

montam o filme, através do ato teatral e 

fazem-lhe de tudo: cortar, colar, inverter, 

dobrar, sem pudores da cinefilia. 

A dobragem que, no essencial, se mantém 

mais ou menos fiel à história, surpreen-

de através do humor revelado quer nos 

conteúdos, quer nas entoações, quer nas 

novas músicas utilizadas, quer nas peque-

nas surpresas desveladas, com especial 

destaque para a participação do Cais Sodré 

Cabaret. O mais interessante, talvez, é que 

Play, The Film não é um filme, nem um es-

petáculo de teatro, mas um olhar desloca-

TEaTRO

27 e 28 Jan

plaY, tHe FIlm
de CÃO sOLtEIRO e ANDRé GODINHO

sex e sáb 21h30 | 90 min.
Preços: 103 / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 12 anos

ESPaçO CRIança DISPOnÍVEL 

As canções sempre foram o objeto de traba-

lho de Alexandre Soares. Guitarrista pop, de 

frases simples e melodias fortes, marcou o 

som dos GNR na década de 80 e, mais tarde, 

a identidade dos Três Tristes Tigres nos anos 

90. Alexandre Soares e Ana Deus cruzaram 

os seus caminhos musicais exatamente nos 

Três Tristes Tigres. 

Alexandre Soares, músico compositor 

nasceu no Porto e estudou Guitarra clás-

sica durante alguns anos antes de iniciar a 

coisa pública com a cofundação dos GNR, 

onde militou durante os anos 80. Nos anos 

90 junta-se a Ana Deus e Regina Guima-

rães para sonorizar os Três Tristes Tigres. 

A partir daí, e até hoje, entre outras cola-

borações, a música para cinema ou teatro 

e dança contemporânea, tem sido onde 

desenvolve o seu trabalho. Ultimamente 

regressou com mais regularidade (e muita 

vontade) aos palcos.

Ana Deus interessa-se desde muito cedo 

por música. Canta desde 87 em bandas pop-

rock. Em 93, inicia com Regina Guimarães 

o grupo Três Tristes Tigres, editando quatro 

discos, três dos quais em parceria com Ale-

xandre Soares. Depois de um período mais 

dedicado a outras colaborações, sempre 

envolvendo o trabalho sobre o texto, em per-

formances mais ou menos teatrais, volta à 

“cozinha das canções” com este Animal.

BIograFIas

alexandre soares 

ana deus 

alInHamento do ConCerto
1. Elogio da Pobreza
2. Coca Cola Song
3. Nhi nha rias
4. Poligamia
5. Animal
6. Bem Mal 
7. Matematicamente
8. Cacofonia
9. O um e o muito
10. Madame
11. Ponto Morto

Voz e Composição Ana Deus
guitarras e Composição Alexandre soares
percussões em Cacofonia Gustavo Costa
teclados em animal, piano, processamento e 
percussão em ponto morto João Pedro Coimbra
Coautoria em Cacofonia Tó Trips 
misturas Alexandre soares e João Pedro Coimbra
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do sobre as duas linguagens, cabendo num 

espaço ínfimo entre as duas, a descobrir...

dobragens André Godinho (Frank), Joana Manuel (mary), Nöelle George (Babe), Paula sá Nogueira (otto),
Paulo Lages (gabbo), Michelle d’orleans (good old days dancer) e António Gouveia (the man in charge)
participação especial Cais sodré Cabaret (a blast from the past)
Figurinos Mariana sá Nogueira
adereço de cabeça Nuno Tomás
som André Branco
Fotografia steve stöer
produção Joana dilão
Coprodução Festival Temps D’images 2011
agradecimento especial António sousa Dias, Cláudia Jardim, Petra Farinha, Patrícia Raposo, Pedro Penim, Miguel Morazzo 
e Maria João Tomaz
agradecimentos Teatro Praga, Teatro da Trindade, Teatro o Bando e equipa do Teatro Camões
Companhia financiada pelo MC/DgArtes

Uma menina de 9 anos, a quem a mãe cha-

mava girafa por ser demasiado alta para a 

sua idade, atravessa a cidade de Lisboa à 

procura da única pessoa que pode ajudá-la: 

o Primeiro-Ministro português Pedro Passos 

Coelho. Ao longo desta procura pertinen-

te cruza-se com personagens familiares à 

maioria dos portugueses. A crise económica, 

a aventura heroica de um urso de peluche 

com tendências suicidas, o Discovery Chan-

nel, uma violinista que já é só uma fotogra-

fia, um pantera negra, o dicionário escolar 

da editorial Sampaio, o cientista búlgaro ou 

dramaturgo russo Anton Tchekhov compõem 

esse estranho mundo chamado Lisboa. 

Em a Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, Tia-

go Rodrigues volta a usar o Teatro para tentar 
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TEaTRO

04 FeV

trIsteZa e alegrIa na VIda das gIraFas
de tIAGO RODRIGuEs

sáb 21h30 | 120 min. aprox.
Preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 16 anos

ESPaçO CRIança DISPOnÍVEL
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interferir com a nossa perceção da realida-

de social e política, mas também do próprio 

teatro. E fá-lo através da voz de uma criança 

que apresenta um trabalho escolar e empre-

ende a tarefa enciclopédica de tentar explicar 

o mundo. Mergulhado nas trevas esperan-

çosas do imaginário infantil, este espetáculo 

tem medo do que as crianças pensam e raiva 

do que os adultos fazem.

texto e encenação Tiago Rodrigues
Intérpretes Carla Galvão, Miguel Borges, Pedro Gil e Tónan 
Quito
música e sonoplastia ALX
Conceito de cenário e figurinos Magda Bizarro e Tiago 
Rodrigues
luz e apoio técnico André Calado
Figurino Urso sandra Neves

Imagem do cartaz Afonso Cruz
participação especial Beatriz Bizarro Rodrigues
produção executiva Ana Pereira e Magda Bizarro
produção Mundo Perfeito & AnaPereira.PedroGil
residência artística o espaço do Tempo
Coprodução Mundo Perfeito, AnaPereira.PedroGil, Culturgest 
e TAGV 

Nasceu na Amadora, em 1977. É ator, dra-

maturgo, produtor e encenador. Aos 21 

anos, desiste da escola de teatro para tra-

balhar com a companhia belga tg STAN, 

com a qual continua a colaborar desde 

1998, tendo cocriado e interpretado espe-

táculos apresentados em mais de 15 pa-

íses. Também colaborou com os Artistas 

Unidos e com o coletivo SubUrbe, dirigiu 

criativamente vários programas de televi-

são alternativos e foi cronista em vários 

jornais. Em 2003, cria a estrutura Mundo 

Perfeito em conjunto com Magda Bizarro, 

onde continua a desenvolver um trabalho 

fortemente baseado na colaboração ar-

tística e nos processos coletivos, criando 

uma grande quantidade de espetáculos 

num curto período de tempo e fazen-

do digressão em países como Portugal, 

França, Reino Unido, Bélgica, Holanda, 

Noruega, Suécia, Itália, Eslovénia, Espa-

nha, Itália, Suíça, Líbano e Brasil. Aos 26 

anos, começa a trabalhar como professor 

convidado na escola de dança contempo-

rânea PARTS, em Bruxelas, dirigida pela 

coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker. 

Depois disso, dá aulas e dirige workshops 

em diversas escolas de Teatro e Dança 

O Mundo Perfeito tem combatido as for-

ças do mal desde 2003, ano em que nas-

ceu na cozinha de um T2 na Amadora. O 

seu nome traduz a ironia dum olhar crí-

tico sobre o presente e o idealismo dum 

olhar otimista face ao futuro. É também 

um nome que faz as pessoas sorrir, seja 

por que razão for.

Organizada em volta do trabalho artístico 

de Tiago Rodrigues, que partilha a direção 

com Magda Bizarro, esta pequena estru-

tura destaca-se também pelo trabalho 

com autores e no campo da nova drama-

turgia, tal como pelo espírito de colabora-

ção com artistas nacionais e internacio-

nais. No plano da dramaturgia, além de 

diversas criações com textos inéditos de 

autores nacionais e estrangeiros, o Mun-

do Perfeito organizou o projeto Urgências, 

que deu origem a três espetáculos e levou 

à cena mais de duas dezenas de peças 

de dramaturgos portugueses. Ao nível da 

colaboração com artistas internacionais, 

tem apresentado vários espetáculos e 

desenvolveu também o projeto Estúdios 

que, desde 2008, promoveu a colaboração 

de artistas portugueses com criadores 

norte-americanos, holandeses, belgas, 

croatas, franceses, escoceses, congo-

leses e brasileiros. Contando com mais 

de duas dezenas de produções, o Mundo 

em Portugal e no estrangeiro. Em 2010, 

Tiago Rodrigues inicia uma nova etapa no 

seu percurso, passando a criar as suas 

próprias peças, embora continue a desen-

volver colaborações artísticas. A primeira 

peça que escreve e dirige intitula-se Se 

uma janela se abrisse e mereceu uma no-

meação para Melhor Espetáculo do Ano 

pela SPA. Além do seu trabalho pessoal, 

Tiago Rodrigues colaborou com o coreó-

grafo Rui Horta e com os criadores Ana 

Borralho e João Galante. Também tem 

continuado o seu trabalho como ator e 

argumentista para cinema e televisão, 

com realizadores como Tiago Guedes e 

Frederico Serra, João Canijo, Bruno de 

Almeida e Marco Martins, entre outros. 

Em Mal Nascida, de João Canijo, filme 

selecionado para a competição oficial do 

Festival de Veneza, a sua interpretação 

mereceu-lhe o Prémio de Melhor Ator Se-

cundário de 2008 da GDA. Recentemente, 

escreveu o argumento e também foi ator 

da minissérie Noite Sangrenta, vencedora 

do prémio de Melhor Ficção Televisiva da 

SPA e nomeada para o prémio de Melhor 

Minissérie no Festival Internacional de TV 

de Monte Carlo.

BIograFIas

tIago rodrIgues 

mundo perFeIto 
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Banda aberta à inovação, à criação de um 

repertório contemporâneo próprio e à co-

laboração com grandes solistas e maes-

tros consagrados, a Orquestra de Jazz de 

Matosinhos mostra, neste concerto, uma 

notável capacidade de mergulhar na histó-

ria do jazz e de fazer reviver momentos e 

ambientes inesquecíveis. Neste espetácu-

lo, a OJM recria o nascimento e a afirma-

ção das big bands de jazz, entre 1925 e 1945, 

dando a conhecer alguns dos seus mais 

ilustres criadores, praticantes e líderes. 

Neste programa, idealizado por Manuel 

Jorge Veloso, a Orquestra de Jazz de Mato-

sinhos percorre três momentos essenciais 

da história das big bands: as suas origens, 

perpassadas por uma certa ingenuidade 

MúSICa

11 FeV

orQuestra de JaZZ de matosInHos
direção PEDRO GuEDEs

sáb 21h30 | 75 min.
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 6 anos

ESPaçO CRIança DISPOnÍVEL 

Perfeito já apresentou os seus trabalhos 

em teatros e festivais de mais de uma de-

zena de países na Europa, Médio Orien-

te e América do Sul. Nos últimos anos, o 

Mundo Perfeito tem apostado no trabalho 

de alguns jovens criadores e continuará a 

produzir artistas emergentes.

Entre os trabalhos mais recentes produ-

zidos pelo Mundo Perfeito, destacam-se 

O que se leva desta vida, Se uma janela se 

abrisse, Long Distance Hotel, Bela Adorme-

cida e Hotel Lutécia.

Tem o curso de teatro da ESTC. Tem co-

laborado como atriz com o Teatro Meri-

dional e os Artistas Unidos, entres outros. 

Em cinema trabalhou com Solveig Nor-

dlund, João Constâncio, Jeanne Waltz, 

Luís Fonseca, entre outros. Em televisão 

participou em algumas séries da NBP e 

SP televisão.

Estudou na ESTC, no Lee Strasberg Insti-

tute em N.Y e no curso de Encenação de 

Teatro da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Codirige a estrutura AnaPereira.PedroGil 

onde cria espetáculos e performances 

de sua autoria e em cocriação com ou-

tros artistas. É ator profissional em teatro 

desde 1999.

Tem o Curso da ESTC. Trabalhou com Luis 

Miguel Cintra, Lúcia Sigalho, Jorge Silva 

Melo, João Fiadeiro, João Garcia Miguel, 

entre outros. Foi membro dos Netos do 

Metropolitano, das Marionetas de Lisboa 

e da Tá Safo.

Foi dirigido por Luís Miguel Cintra, Carlos 

J. Pessoa, Nuno Cardoso, Lúcia Sigalho, 

Christine Laurent, Jorge Andrade, Patrícia 

Portela e Tiago Rodrigues, entre outros. 

Foi um dos fundadores de A Truta, onde 

recentemente dirigiu Ivanov de Anton 

Tcheckov.

Carla galVão

pedro gIl

mIguel Borges

tÓnan QuIto
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do “jazz sinfónico” e a afirmação do génio 

de Duke Ellington, um dos mais brilhantes 

e elegantes condutores de grandes or-

questras; o jazz dançante, fase que culmi-

na com a revelação do grande Count Basie; 

e, finalmente, a época de consagração do 

swing, com várias personalidades que re-

sistiram ao tempo, entre as quais se desta-

cam Glenn Miller e Benny Goodman.

Este programa confirma a OJM como um 

conjunto de grande competência técnica e 

musicalidade, capaz de fazer reviver, mui-

tas décadas depois, os anos pioneiros de 

afirmação das big bands.

direção Pedro Guedes
Interpretação José Luis Rego, Mário santos, João Pedro 
Brandão, José Pedro Coelho e Rui Teixeira (saxofones);
Gileno santana, susana santos silva, Rogério Ribeiro e José 
silva (trompetes); Daniel Dias, Álvaro Pinto, Andreia santos 
e  Gonçalo Dias (trombones); Carlos Azevedo (piano);
Demian Cabaud (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (bateria)

programa
ellington, Basie, lunceford & goodman                                                    
 
duke ellington
daybreak express (1934)
east st. louis toodle-oo (1927)
the mooch (arr. Will Hudson) (1928)
Concerto for Cootie (1940)
Ko-Ko (1943)
Jack the Bear (1940)
 
Count Basie
9:20 special (comp. e. Warren, B. engvick / arr. Buster Harding) (1941)
Jumpin’ the Woodside (arr. Fletcher Henderson) (1938)
Corner pocket (arr. Freddy green) (1955)
tickle toe (comp./arr lester Young) (1940)
swinging the Blues (arr. eddie durham) (1939)
shiny stockings (Frank Foster)
li´l darlin (neal Hefti)
april in paris (Vernon duke)
 
Jimmie lunceford:
stratosphere (arr. Willie smith, edwin Wilcox) (1934) 
For dancers only (comp. sy oliver, d. raye, V. schoen / arr. sy oliver) (1937)
uptown Blues (comp. r. eldridge, C. Battle / arr. Jimmie lunceford) (1939)

Benny goodman:
Benny rides again - comp arr by eddie sauter
solo Flight - comp arr Jim mundy
let´s dance - comp george Bassman, arr Fletcher Henderson
goodbye - comp arr miles Collins
undercurrent Blues - Chico o´Farril

Ellington, Basie, Lunceford & Goodman - Nascimento e a afirmação das big bands de jazz

Ilustrar o nascimento e a afirmação das orquestras de jazz e dar a conhecer alguns dos seus 

mais ilustres criadores, praticantes e líderes é o objetivo deste projeto da Orquestra Jazz de 

Matosinhos (OJM). 

Sublinham-se as diferenças essenciais entre as várias funções da big band no jazz, primeiro 

enquanto grupo instrumental essencial à dança e ao entertainment nos grandes ballrooms 

até atingir um estatuto artístico inerente à praxis musical “pura” e “não utilitária”, já no 

contexto da sala de concerto.

Neste concerto a OJM percorre três momentos essenciais da história das big bands: as suas 

origens, perpassadas por uma certa ingenuidade do “jazz sinfónico”, com a afirmação do 

génio de Duke Ellington, um dos mais brilhantes e elegantes condutores de grandes orques-

tras. Jimmy Lunceford, proeminente chefe de orquestra; e o jazz dançante com a consagra-

ção do Swing, com Benny Goodman e a revelação do grande Count Basie.

Acompanha-se assim a evolução de uma das formações instrumentais mais apaixonantes 

em toda a história do jazz – a big band – enquanto organismo musical no interior do qual a 

disciplina e coesão do coletivo bem como a destreza e criatividade do solista individual assu-

mem, na sua ambivalência e peso relativos, uma interessante e incomparável dialética, como 

elementos essenciais à arte de arranjar e compor para grande orquestra de jazz.

manuel Jorge Veloso
soBre ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
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Contrariando a ideia de que basta uma visita 

para se conhecer um espaço museológico, o 

Teatro Viriato propõe, uma vez mais, uma via-

gem alternativa pelo Museu Grão Vasco com 

uma visita coreografada. Em Visitas Dança-

das, projeto da autoria da coreógrafa Aurélie 

Gandit e interpretado por Leonor Barata, o 

público é convidado a reler as obras do Mu-

seu, recorrendo à perceção do olhar, ao mo-

vimento e ao humor. 

Durante o percurso, a intérprete comenta os 

quadros e as esculturas das salas expositi-

vas. O discurso tem um ritmo surpreendente, 

eloquente, por vezes, acelerado, onde o jogo 

de palavras dá lugar à emoção e ao nonsen-

se. Neste projeto, permite-se uma diferente 

abordagem das obras de arte, mas também 

dos espaços museológicos e da sua habitual 

leitura.
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VISITa COREOGRaFaDa

11 FeV, 03 mar e 14 aBr

VIsItas dançadas
de AuRéLIE GANDIt (FR) com LEONOR BARAtA (Pt)

sáb 16h00 | 60 min. | todos os públicos
Lotação 20 participantes / sessão
Preço 43 // s/ descontos | Bilhetes à venda no teatro Viriato

Local: Museu Grão Vasco

Criada em 1999, a Orquestra Jazz de Ma-

tosinhos (OJM) é uma das formações mais 

dinâmicas do jazz português atual. Com 

o apoio da Câmara Municipal de Matosi-

nhos, iniciou a sua atividade como uma 

orquestra de autores, divulgando as com-

posições e arranjos dos seus diretores 

Pedro Guedes e Carlos Azevedo. A partici-

pação na Porto 2001 foi um primeiro passo 

no alargamento da sua base de trabalho, 

tornando-se cada vez mais um fórum de 

compositores que tem dado origem a um 

repertório nacional específico para este 

tipo de formação. Mais tarde, o protocolo 

estabelecido com a Casa da Música veio 

favorecer o desenvolvimento de projetos 

diversificados em colaboração com músi-

cos de relevo internacional. O caráter úni-

co da OJM revela-se na versatilidade que 

lhe permite assumir todas estas vocações 

e desempenhar o papel de uma orquestra 

nacional de jazz, apresentando repertórios 

de todas as variantes estéticas e todas as 

épocas do jazz.

Nos quatro discos já editados, a OJM conta 

com as participações de grandes solistas 

com quem tem desenvolvido colaborações 

aprofundadas: Chris Cheek, Lee Konitz, 

Kurt Rosenwinkel e Maria João. Partilhou 

o palco com agrupamentos ligados ao re-

pertório clássico e com solistas, composi-

tores e maestros de prestígio. Para além 

das presenças regulares nas principais 

salas do país, tem atuado em Bruxelas, 

Milão e Nova Iorque. Foi a primeira forma-

ção portuguesa de jazz a participar num 

festival norteamericano (JVC Jazz Festi-

val), e realizou temporadas nos clubes no-

va-iorquinos Jazz Gallery, Jazz Standard e 

Iridium. Em 2011 voltou a trabalhar com a 

compositora e maestrina Maria Schneider, 

a cantora Maria João, o guitarrista Kurt 

Rosenwinkel e o saxofonista Lee Konitz, 

incluindo concertos em Portugal, França e 

no clube Birdland em Nova Iorque.

BIograFIas

orQuestra JaZZ de matosInHos
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Criação e Concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
Coprodução Teatro Viriato e Cie La Brèche

parceria

Após uma formação em Dança Clássica 

no Conservatório de Nancy, Aurélie Gandit 

investiu na sua formação na área da Dan-

ça Contemporânea através de diversos 

workshops com os seguintes coreógrafos: 

Fattoumi/Lamoureux, Mark Tompkins, 

Olga Mesa, Suzanne Linke, Marie Cam-

bois, Patricia Kuypers e Frank Beaubois. 

Em 2007, partindo da sua formação híbrida 

em Dança Contemporânea e em História 

de Arte, criou Visite Dansée para o Museu 

de Belas Artes de Nancy. 

No mesmo ano, a intérprete e coreógrafa 

fundou a sua própria companhia: La Bréche. 

E após a criação de (a)musée, em 2008, o seu 

primeiro espectáculo para o palco com um 

músico e um videasta, Aurélie Gandit recriou 

Visite Dansée para outros museus (Epinal e 

Mullhouse). 

Em 2010, criou a conferência dançada La 

variété française est un monstre gluant, 

com Galaad Le Goaster e texto de Matthieu 

Remy. 

Aurélie Gandit trabalha, habitualmente, 

como intérprete para outras companhias 

como Etant donné, SomeBody, Chum & 

Sum, e organiza uma série de ciclos de 

conferências sobre a História da Dança 

Contemporânea, em parceria com CCN-

Ballet de Lorraine.

É licenciada em Filosofia pela Universi-

dade de Coimbra e Completou a pós-gra-

duação em Estudos Artísticos na mesma 

instituição. Fez a sua formação em Dança 

no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 

Sonnenclair, Francisco Camacho, Ma-

dalena Victorino, André Lepecki, Thierry 

Bae, entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 

Dança e de Teatro dos quais destaca: a 

colaboração com o Tof Theatre, Bruxelas, 

em Duel; Miss Liberty, de Mónica Lapa; As 

Pulgas, de Salmo Faria e Cyrano, de Clau-

dio Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 

para a Infância e Juventude tendo sido co-

laboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Be-

lém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 

Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-

los para o público jovem: A Menina do Mar 

(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 

Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 

TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-

tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 

(Teatro Viriato, 2010), Chiuuu! A Mary está a 

Dançar (Teatro Viriato, 2010), À Maneira de 

Laban (Teatro Viriato, 2011) e À Maneira de 

Merce (Teatro Viriato, 2011).

BIograFIas

aurÉlIe gandIt | IntÉrprete e CoreÓgraFa

leonor Barata  | IntÉrprete 
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O quarteto de Elisa Rodrigues surge de for-

tes afinidades musicais, que unem os mú-

sicos que compõem este grupo e o tornam 

capaz de absorver uma miríade de influ-

ências. Embora tenha tido como ponto de 

partida a reinvenção de temas do cancio-

neiro americano, os apelidados standards, 

rapidamente se encontraram ligações com 

outros géneros musicais, integrando te-

mas provenientes da Bossa-Nova, do Funk, 

e mesmo da Pop. Trabalhadas por este 

grupo, canções (re)conhecidas tornam-se 

outras canções.  

Com o lançamento do disco Heart Mouth 

Dialogues (JACC Records), o nome de Eli-

sa Rodrigues passará, por certo, a obter o 

reconhecimento que os seus parceiros Jú-

lio Resende (piano) e Joel Silva (bateria) já 

gozam. Nos grupos liderados pelo pianista 

(com notáveis registos discográfico edita-

dos pela Clean Feed) ou em grupos como 

CaFé-COnCERTO/FOyER

15 FeV

elIsa rodrIgues Heart moutH dIalogues

qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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Ogre (com a cantora Maria João), Júlio Re-

sende e Joel Silva têm-se afirmado como 

dois dos melhores intérpretes da sua gera-

ção. A completar o grupo aparece um outro 

nome a reter, o contrabaixista Cícero Lee, 

dotado das características certas para este 

grupo: segurança e swing.

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por

Voz Elisa Rodrigues
piano Júlio Resende
Contrabaixo Cícero Lee
Bateria Joel Silva

Inicia os seus estudos musicais em 1994, 

ao integrar-se na Escola de Música da 

Costa do Sol como membro do coro Pe-

quenos Cantores do Estoril, sob a direção 

de Teresa Lencastre (coro), Maria Repas 

(coro), Mário Marques (formação vocal), 

Stela Lalova (formação musical) e do ma-

estro Nikolay Lalov (orquestra). 

Em 1997, inicia aulas de guitarra.

Com 15 anos, e algum contacto com reper-

tórios clássicos, abandona os dois coros e 

começa a interessar-se pela linguagem 

jazzística, depois de frequentar pela pri-

meira vez o workshop de música de Cas-

cais lecionado por professores da Jb jazz.

Em 2003, entra para a Escola de Música 

Michel Giacometti onde frequenta aulas 

de guitarra e ensemble, sob a direção de 

João Rato. Dois anos depois inicia aulas 

de técnica vocal, que mantém atualmente, 

com o professor Tiago Pereira Bastos.

O pianista Júlio Resende, foi inicialmente 

orientado pelo pedagogo do Jazz nacio-

nal, Zé Eduardo, prosseguindo os seus 

estudos com Rodrigo Gonçalves, Mário 

Laginha e Pedro Moreira, outro grande pe-

dagogo português. Resende tem também 

um background na Música Clássica mas 

cedo descobriu que não ficava satisfei-

to em ser apenas um intérprete de peças 

musicais em que não pudesse improvisar. 

Estudou com Zé Eduardo, Rodrigo Gon-

çalves e Pedro Moreira. Participou em vá-

rios workshops onde pode trabalhar com 

os melhores mestres do Hot Clube, New 

School for Jazz and Contemporary Music, 

a Berklee College of Music, e a Bill Evans 

Academy entre o tempo que passou na Uni-

versité de St. Denis em Paris. 

Em 2006, licencia-se em Filosofia pela Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e em 2007 

leciona o curso de Piano - Jazz na Escola 

JBJazz em Lisboa.

Gravou o seu primeiro disco em 2007, Jú-

lio Resende – Da Alma, para a prestigia-

da editora de Jazz – Clean Feed -, editora 

de nomes como Mário Laginha, Bernardo 

Sassetti, João Paulo Esteves da Silva, Gerry 

Hemmingway, Tony Malaby, tornando-se 

no mais jovem músico nacional a editar um 

disco para esta editora enquanto líder.  Dis-

co, esse, que foi considerado um dos me-

lhores discos do ano pela revista Jazz.pt, 

e que tem recebido excelentes distinções, 

quer pela imprensa nacional, quer pela im-

prensa estrangeira. 

O último disco Assim falava Jazzatustra saiu 

em outubro 2009, contando com músicos 

como Perico Sambeat, Ole Morten Vagan, 

Joel Silva, Manuela Azevedo, João Custó-

dio e Desidério Lázaro, e também este tem 

sido considerado um dos melhores discos 

do ano pela critica especializada.

Para além do seu 4teto, integra também o 

novo projeto de Maria João Ogre e o projeto 

A partir de 2007, inicia a participação como 

vocalista num projeto de nouvelle jazz e 

ELLE, em conjunto com José Dias (guitar-

ra), Alcides Miranda (guitarra), Nuno Olivei-

ra (baixo) e Alexandre Alves (bateria). Des-

de essa altura, mantém uma colaboração 

ativa com o pianista Júlio Resende. Juntos 

criaram o grupo Elisa Jordão e Júlio Re-

sende – Intuição, que deu origem ao Elisa 

Rodrigues Quarteto.

BIograFIas

elIsa Jordão rodrIgues

JÚlIo resende

parceria
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Happennig com Carlos Bica, João Paulo e 

João Lobo.

Atualmente, é mestrando na Universidade 

de Aveiro na especialidade de Música Jazz.

Nasceu em Cascais, em 1982. Estuda músi-

ca desde os 10 anos, altura em que se ini-

ciou em guitarra e bateria tendo tido como 

primeiro orientador o professor Jorge Lee, 

seu pai, reconhecido pedagogo e diretor 

pedagógico de várias escolas de música. 

Estudou na Escola de Música Interartes, e 

foi aluno de contrabaixo do professor João 

Panta Nunes.

Mais tarde prossegue os seus estudos em 

Nova Iorque, na Collective School of Mu-

sic, onde tem a oportunidade de estudar 

com Lincoln Goines, Hilliard Greene, Joe 

Fitzgerald, Frank Gravis, Joe Lovano, Jeff 

Andrews, Irio O’Farrill, Doug Weiss, Fred 

Klatz, Peter Retzlaf, entre outros.

Músico profissional desde os 17 anos de 

idade, tem tido a oportunidade de trabalhar 

e dividir o palco com músicos e grupos de 

todos os quadrantes artísticos. Destacam-

se: Pedro Madaleno, Noriko Tomikawa, 

Sergio Godinho, Vitorino, Orquestra de To-

más Pimentel, Vince Cherico, José Mario 

Branco, Lucia Moniz, José Menezes, Marta 

Plantier, Rev. Milton Biggham, Angelina, 

Paula Santoro, Los Tomatos, Pedro Osório, 

Carlos Alberto Moniz, Tó Cruz, Fernando 

Pereira, Phill Mendrix, Carlos Zel, Miguel 

Martins, João Maurilio, Franco Scheriff, 

Filipe Raposo, Ruben Alves, Helena Vieira, 

Maria Anadon, entre muitos outros.

Enquanto professor, lecionou na EPMA – 

Escola Profissional de Musica de Almada, 

ETIC – Escola Técnica de Imagem e Comu-

nicação, e na Ritmos e Aplausos – Escola 

de Musica e Tecnologia.

A convite do Festival Santa Maria Blues, 

dirigiu em 2007 a ação de formação que re-

sultaria na formação da Santa Maria Blues 

Big Band, grupo que se tem vindo a afirmar 

no panorama musical dos Açores, e com o 

qual ainda colabora.

Como solista e compositor lidera o seu pró-

prio grupo, Cícero Lee Grupo, criando músi-

ca no universo da música Jazz e Nu-Jazz.

Atualmente, faz parte da Dynamite Band, 

Tiago Oliveira Quarteto e, mais recente-

mente, Luis Represas. O seu disco de es-

treia como líder conta com o saxofonista 

Desidério Lázaro, o pianista Julio Resende, 

Natural de Leiria (1982). Começou por to-

car em bandas de Rock e, em 1997, iniciou 

os seus estudos musicais na E.M.O.L (Es-

cola de Música do Orfeão de Leiria) onde 

estudou Percussão com Rui Gomes e Ma-

nuel Campos. Mais tarde começou a inte-

ressar-se por Jazz e frequentou workshops 

com Bruno Pedroso, Alexandre Frazão, 

Carlos Barretto, Marc Miralta, Mark Fer-

ber, Daniel Freedman, Mark Turner, Peter 

Erskine, John Riley, Dan Weiss, Donald 

Edwards, Ari Hoenig e Billy Hart. Em 2008 

licenciou-se no Curso de Jazz da E.S.M.A.E 

(Escola Superior de Música e Artes do 

Espectáculo) onde estudou bateria com 

Michael Lauren. Tem vindo a tocar com 

vários músicos, incluindo Carlos Barretto, 

Yuri Daniel, Claus Nymark, Mário Franco, 

Bob Sands, Antonio Serrano, Desidério 

Lázaro, Paulo de Carvalho, Rodolfo Neves, 

Júlio Resende, Kristin Korb, Mário Santos, 

André Fernandes, José Menezes, Demian 

Cabaud, Chris Williams, Franck Amsallem, 

Marc Demuth, Perico Sambeat, Ole Mor-

ten Vågan, Mário Delgado, e Maria João. 

Desde 2004 tem estado presente em vários 

festivais de jazz, nomeadamente Festival 

de Jazz da Alta Estremadura, Lagoa Jazz 

Festival, Festival de Artes de Macau, Fes-

tival Jazz Valado dos Frades, Universijazz 

Valladolid, Festival Jazz & Wine of Peace 

Collio, Clean Feed Fest - em países como 

Portugal, Holanda, Itália, Angola, Macau, 

Espanha e EUA.

Marcos Alves, na bateria, e João Rato, na 

guitarra e coprodução.

CíCero lee Joel sIlVa
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Nesta oficina, os participantes vão explo-

rar instrumentos, objetos sonoros e a voz 

para inventar a banda sonora de um filme. 

Começam por fazer uma abordagem do 

som e da música na história do cinema, 

vão vendo e ouvindo alguns exemplos que 

mostram como o som pode ajudar as ima-

gens na criação de uma atmosfera emo-

cional. Depois, através de improvisações, 

perguntas e respostas: Que sentimentos 

evocam as imagens? Que sons é que se 

lhes adequam? Quando é que será melhor 

utilizar o silêncio? 

Com tentativas e ideias de todos vai sen-

do composta e ensaiada uma música para 

um pequeno filme de animação. No final, 

os participantes gravam e, em seguida, 

projetam o filme, com a banda sonora que 

criaram.

OFICIna

18 FeV

Construtores de Bandas sonoras
orientação ANtóNIOPEDRO

sáb 10h30 às 12h30
Público-alvo Famílias (crianças m/ 8 anos) 
Preço 53 // s/ descontos
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Espécie de documentário poético e mu-

sical e thriller gastronómico, Sopa Nuvem 

cruza teatro, cinema, música e uma sopa 

que é cozinhada ao vivo e servida a todos 

os espectadores no final.

A pedido do filho, um homem parte em 

busca da receita de uma sopa que o seu 

pai fazia. Com este pai que procura não só 

a misteriosa receita, mas também aceitar a 

sua perda, Sopa Nuvem fala da vida de um 

homem normal, evocando, com humor e 

ternura, a morte, a passagem de testemu-

nho, a família e o amor que tudo atravessa.

Um espetáculo de família para famílias, 

com filmes, música e sopa ao vivo!

TEaTRO/CInEMa/MúSICa

18 FeV

sopa nuVem
de ANtóNIOPEDRO e CAROLINE BERGERON

COMPANHIA CAótICA

sáb 21h30 | 60 min. 
Público-alvo Famílias (com crianças m/ 6 anos)
Preços: 103 / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
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Conceção e dramaturgia antóniopedro e Caroline Bergeron
a partir de uma ideia original de antóniopedro
encenação Caroline Bergeron
Composição e música ao vivo antóniopedro
Interpretação antóniopedro e Gonçalo Alegria
Cenário Caroline Bergeron
Coaching técnico, som e desenho de luzes Gonçalo Alegria
Coaching cinema Leonor Noivo
realização Cenário Nuno Melo
Costureira Chloe Maxim
produção executiva Ana Rita osório
assistência de produção,
ensaios e cenografia Miguel estanislau
produção Companhia Caótica
difusão Andrea sozzi - sUMo Associação de Difusão Cultural
Coprodução CCB/Fábrica das Artes e Centro Cultural do 
Cartaxo
apoios Kodak, ACCCA, Dupla Cena, soAZiLoPe Lda
agradecimentos Cristina Pereira, António Câmara,

Paulo Abreu, ivo M. Ferreira, Vasco Diogo, João Pinto,
Maria José Lobo Antunes, Rui Gomes, Maria Bárcia,
Clara Andermatt, Rini Luyks, Luis Bastos, Aurélio Alegria, 
Ruben soares, Helena Valente da silva e 
sr. Joaquim Rodrigues
espetáculo encomendado e financiado pelo Centro Cultural 
de Belém/ Fábrica das Artes

realização antóniopedro
Interpretação José -Maria Lobo Antunes, Candido Ferreira, 
antóniopedro
Câmara antóniopedro, Leonor Noivo e António Vasques
Montagem Leonor Noivo e antóniopedro
pós-produção som Moz Carrapa
entrevistados Carmita Leal, Gabriela Vasques, Juliana Vas-
ques, Jorge Rodrigues, José Matias, sra. Ana, D.Maria, Lelia, 
Paulo Leal, inês Vasques, Fernanda, Constatino Nascimento, 
António Contador
Convidados especiais Bigodes Band
laboratório super8 Reversal Lab NL

Nascida em Montreal, Canadá, foi codire-

tora artística do Tof Théâtre (Bélgica), onde 

foi coautora e atriz em Camping Sauvage, 

(prémios Pierre Thonon, Coup de Coeur da 

imprensa e Menção Especial do Júri nos 

Rencontres Sélection du Théâtre Jeune 

Public em Huy); Cabane, (Prix du ministre 

des Arts et des Lettres de la Communauté 

Française de Belgique, Le prix de la ville 

de Huy, o Coup de Foudre da imprensa, 

Menção Especial do Júri nos Rencontres 

Sélection du Théâtre Jeune Public à Huy, 

Grand Prix du Jury do Festival Internatio-

nal de la Marionnette, de Cannes); Patra-

que (prémio Coup de Coeur da imprensa 

e Menção Especial do Júri nos Rencon-

BIograFIas

CarolIne Bergeron

Um homem, o ator-músico em cena, conta-nos a sua história real: o seu filho lembra-se do 

avô que morreu, e mais que tudo da sopa de feijão que ele fazia. Pede ao pai para fazer a sopa 

e ele promete-lhe ir finalmente à procura da receita do Avô António.

Inicia-se aqui este road-movie-show, este thriller gastronómico, em que a receita de uma 

sopa é o mistério condutor da ação. Velhas tias, vizinhos, primos, amigos, antigas namora-

das do avô tentam ajudar o pai a descobrir a receita, ao mesmo tempo que falam do caráter 

tormentoso deste avô que era capaz do melhor e do pior: “o tempo estava bom, e de repente 

punha-se completamente nublado…”.

Velhos filmes super 8, novos filmes super 8, entrevistas, ecrans múltiplos, fotografias, uma 

bateria, uma guitarra elétrica, um fogão, um frigorífico e vários objetos-sonoros ajudam-nos 

a mergulhar na memória e na vida de um homem normal e a evocar, com simplicidade, a 

morte, a passagem de testemunho, a memória, a família, e o amor que tudo atravessa.

No seguimento de trabalhos anteriores (Filme-Aperitivo no filme-concerto Sherlock Jr., Eu 

só quero ser aquilo que sou, Duelo ou La creature), continuamos a explorar as possibilidades 

de relação entre cena, écran e público. A imagem, seja como multiplicadora de personagens, 

janela para viagens, evocação de memórias, prolongamento da realidade ou cenário virtual, 

permanece sempre em relação com quem está, em carne e osso, diante de nós. Cinema ao 

vivo. Com música, teatro e sopa, tudo ao vivo.

Para a casa do pai, na qual uma pequena cozinha convive com a bateria ou o sofá, convida-

mos alguns espectadores que nos vão ajudar a fazer a música e a sopa. Sim, porque vai-se 

mesmo fazer a mítica sopa do Avô António, e no final servi-la a todos os espectadores.

Sopa Nuvem é um daqueles objetos artísticos difíceis de arrumar. Nós vêmo-lo como um 

documentário poético ao vivo, mas aceitamos outras propostas...

antÓnIopedro e CarolIne Bergeron
soBre SOPA NUVEM

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por
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tres Sélection du Théâtre Jeune Public, em 

Huy), espetáculos estes que tiveram mais 

de 500 apresentações cada um, um pouco 

por toda a Europa, Canadá e Israel.

Foi criadora do Festival internacional de 

Marionetas Des pieds et des Mains (Bél-

gica), coautora da Criatura e do Petit Bazar 

Érotik, espetáculo para adultos que juntou 

oito companhias de teatro de objetos e de 

marionetas e que foi coproduzido por Hal-

les de Schaerbeek (Bruxelas), Les Halles de 

la Villette (Paris) e Le Théâtre de la Mario-

nnette à Paris, entre outros, e que recebeu 

o prémio Aplaudiment FAD Sebastia Gash 

2002 no Festival Internacional da Marioneta 

em Barcelona.

Autora, cenógrafa e encenadora de Due-

lo, espetáculo coproduzido pelo Centro 

Cultural de Belém e o Très tôt Théâtre em 

Quimper (França), participa nos PERCUR-

SOS com este espetáculo e com As sereias, 

espetáculo-laboratório de rua. É nos PER-

CURSOS, organizado pelo CCB, que conhe-

ce António-Pedro, e com ele faz La reine 

27, produzida pela sua nova companhia Le 

luxe. Caroline mudou-se para Portugal em 

2005, tendo sido coordenadora do 3º ano 

na EPAOE do Chapitô; autora, cenógrafa e 

intérprete de Olha para ti, espetáculo enco-

mendado pelo Centro Cultural de Belém; 

encenadora de A bruxa Cati e Missão Im-

possível, de Catarina Molder e a Companhia 

Ópera do Castelo; e autora e encenadora 

de KING PAI, espetáculo encomendado pelo 

Museu da Marioneta e produzido pela sua 

Companhia Caótica.

Nascido em Lisboa, compôs música para 

curtas, médias e longas-metragens de Ivo 

M. Ferreira, Margarida Leitão e Leonor Noi-

vo, vídeos de Vasco Diogo, e espetáculos 

de Ainhoa Vidal, Filipa Francisco, Caroline 

Bergeron, Le Luxe, Compagnie Sac a Dos, 

Turak, O Bando, Teatro Meridional, Teatro 

da Serra de Montemuro, Companhia de 

Dança de Almada, José Carretas, Coletivo 

SOPA, Miguel Abreu e Paulo Matos, entre 

outros.

Tocou ou gravou com João Afonso, Clara 

Andermatt, Real Pelágio, João Lucas, Fer-

nando Mota, Camané, Jon Luz, Zé Eduardo, 

Artistas Unidos, Amélia Bentes e Margarida 

Mestre, e dirigiu a Bigodes Band, que atuou 

regularmente em festivais e salas em Por-

tugal, Espanha e Bélgica.

Correalizou com Ivo M.Ferreira a média-

metragem O homem da bicicleta - Diário de 

Macau (prémios do Público nos VIII Encon-

tros de Cinema Documental Amascultura 

e Melhor Documentário nos Caminhos do 

Cinema Português 1999), e a curta Filme-

Aperitivo, com Rita Figueirêdo.

Apresenta-se ao vivo com os filmes-con-

certo Sherlock Jr. e Matinée, encomendados 

pela Mediateca da Guarda e Festival MONS-

TRA, e desenvolve vários projetos e ateliers 

de filmes-concerto, onde filma e compõe, 

tentando aprofundar a relação entre ima-

gem e som.

Recentemente apresentou Deambula Som, 

documentários sonoros ao vivo, no Festi-

val TODOS, e Música para ouvir deitado, no 

Quarto dos Músicos do Festival BIG BANG, 

no CCB.

Tem apresentado regularmente o seu tra-

balho em Portugal, e também em Espanha, 

França, Bélgica, Alemanha, Sérvia-Monte-

negro, Irlanda, Macau e Moçambique.

Foi professor na EPAOE do Chapitô, leciona 

regularmente ateliers de música no CCB e 

na Gulbenkian, entre outros, e é orientador 

ortístico da Hora da Música, da Fundação 

do Gil, que leva música a crianças em hos-

pitais e prisões.

antÓnIopedro
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Já com uma considerável carreira interna-

cional, com coreografias encomendadas 

para o Balé de São Paulo, o Danish Dan-

ce Theatre e o Tanz Luzern Theater, André 

Mesquita regressa aos palcos nacionais, 

desta vez, com uma coreografia para seis 

intérpretes. You Never Know How Things Are 

Going To Come Together é a segunda peça 

Dança

25 FeV

You neVer KnoW HoW tHIngs
are goIng to Come togetHer
de ANDRé MEsQuItA

tOK’ARt

sáb 21h30 | 60 min.
Preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 12 anos

ESPaçO CRIança DISPOnÍVEL
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Enquanto a mente consciente escreve a 

autobiografia da nossa espécie, a mente 

inconsciente faz a maior parte do trabalho.

O Animal Social, David Brooks 
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de André Mesquita inspirada no livro O Ani-

mal Social, de David Brooks. Depois de Ver-

tical (2011), regressa ao autor que desvenda 

novas perspetivas sobre o inconsciente - o 

lugar onde o caráter é formado. Para An-

dré Mesquita, o que é inspirador nas teo-

rias de Brooks é a confiança na intuição e 

na emoção. O propósito da vida não está 

no conhecimento racional de nós próprios, 

mas sim em nos perdermos. Como na vida, 

também na criação coreográfica nunca se 

sabe como os elementos irão alinhar-se. 

Ativista pela arte, pela dança e pelo sen-

sitivo desconhecido, André Mesquita inicia 

a sua carreira na CeDeCe e na CPBC de 

Vasco Wellenkamp. Herdeiro de uma ver-

tente na dança que trabalha o movimento 

abstrato e o rigor técnico, desenvolve um 

estilo próprio e original. 

direção artística, espaço Cénico e Coreografia André Mesquita
luzes Nuno Salsinha 
Interpretação Teresa Alves da Silva, Sylvia Rijmer, Filipa Peraltinha, Guzmán Rosado, Marco Ferreira e André Garcia
produção executiva Fanni Foldvari
produção Tok’art 
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal

André Mesquita (7/9/1979) fez a sua for-

mação artística na Academia de Dança 

Contemporânea de Setúbal e na Com-

panhia Nacional de Bailado. Iniciou a 

sua carreira como bailarino na CeDeCe 

e na Companhia Portuguesa de Baila-

do Contemporâneo com direção artística 

de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma 

atividade independente desde 2006, ano 

em que cessou funções como intérprete 

e professor residente na Tanz Companie 

do StadtTheater Hildesheim. Como intér-

prete trabalhou com diversos criadores 

destacando Michael Corder, Ivan Alonso, 

Ana Sendas, Miguel Oliveira, Bernardo 

Gama, Sónia Rocha, Vasco Wellenkamp, 

Darshan Singh Buller, Carlos Matos, Jean 

Renshaw, Martina La Bonté.  Fundador da 

TOK’ART – Plataforma de Criação, partilha 

a respetiva direção artística com Teresa 

Alves da Silva e nela desempenha tam-

bém as funções de coreógrafo associado. 

Criou as peças Como é bom tocar-te, Cin-

derella, Slow, I hope not to fall, O Último Lu-

gar, The Who and The What, Made in Time, 

Foreword, Landscape with Figures, WORK. 

Criou A Kind Of para a Cross Connection 

Ballet Company com artistas do Royal 

Danish Ballet, Danish Dance Theater e 

Skanes Dance Theater. Em março de 2009 

ganhou o terceiro prémio de coreografia 

no 13th International Solo-Tanz-Theater 

Festival de Estugarda com o solo Lake. 

Na mesma semana venceu a competi-

ção do programa UNCONTAINABLE 2 do 

Royal Ballet of Flanders (direção artística 

de Kathryn Bennetts) com a peça Echoes 

from Elsewhere. Em 2010, a convite de Vas-

co Wellenkamp, criou Milk para a V Gala 

Internacional de Bailado da Companhia 

Nacional de Bailado. Ainda em 2010 foram 

da sua autoria as peças A Short History Of 

Walking (Northwest Dance Project – Ore-

gon, USA), Suggestions for Walking Alone 

(TOK’ART), We Don’t Have To Think Like 

That Anymore (Danish Dance Theatre). Já 

em 2011 criou Vertical um dueto feminino e 

participou como intérprete em Every.Body.

Hunts coreografia de Sylvia Rijmer através 

da Plataforma Cultural – TOK´ART. Re-

centemente criou A Terceira Sugestão para 

a Companhia Portuguesa de Bailado Con-

temporâneo, Cidade Incerta para o Balé 

de São Paulo e Another Good Story para o 

Tanz Luzern Theater. A crítica portuguesa 

e estrangeira tem feito rasgados elogios 

ao seu trabalho apontando-lhe a qualida-

de sensitiva e a originalidade. Como co-

reógrafo tem apresentado o seu trabalho 

em países como a Alemanha, Dinamarca, 

França, Bélgica, Grécia, Espanha, Portu-

gal, USA, Paletina, Chipre, Brasil e Suiça. 

No momento encontra-se a coreografar 

para o Danish Dance Theater.

BIograFIas

andrÉ mesQuIta

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por

Teresa Alves da Silva (14/2/1977) fez forma-

ção na Academia de Dança Contemporâ-

nea de Setúbal. Bailarina fundadora da 

CeDeCe, destacou-se em quase todo o seu 

repertório. Integrou o Ballet Gulbenkian 

entre 1997 e 2005 sob a direção artistica 

de Iracity Cardoso e Paulo Ribeiro (baila-

rina principal) e a Companhia Atterbaletto 

teresa alVes da sIlVa
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A dupla nacional Aquaparque, de Pedro Ma-

gina e André Abel, que nasceu em Santo 

Tirso, apresenta no Teatro Viriato o seu se-

gundo disco Pintura Moderna. Um registo, 

já amplamente elogiado pela crítica portu-

guesa, repleto de música feita de sintetiza-

dores e vozes em tumulto, que empurram 

o público para um caleidoscópio de me-

mórias e referências musicais que é difícil 

de destrinçar, mas embebido na pop por-

tuguesa dos anos 80. Música “magnífica” 

para fruir, que balança entre familiaridade 

e estranheza, que seduz e desorienta, mas 

que se entranha.

Pedro Magina e André Abel conheceram-

se na escola primária e começaram a es-

crever música, juntos, na adolescência, 

passaram por várias bandas e estrearam-

se como Aquaparque com o disco É isso aí 

(2009), que foi desde logo um êxito.

©
 t

er
es

a 
P

ac
he

co
 M

ir
an

da

CaFé-COnCERTO/FOyER

01 mar

aQuaparQue

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

em 2004 sob a direção artística de Mauro 

Bigonzetti. Dançou obras de Jiri Kylián, 

Ohad Naharin, Rui Horta, Itzik Galili, Jan 

Kodet, Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Rodrigo 

Pederneiras e Vera Mantero, salientando 

os trabalhos realizados com Mats Ek (Solo 

for Two), Angelin Preljocaj (Annunciation), 

Didy Veldman (See Blue Through), Mauro 

Bigonzetti (Cantata) e Stijn Celis (Paradise 

Pradice). Integrou de 2005 a 2007 a Com-

panhia Portuguesa de Bailado Contem-

porâneo sob a direção artística de Vasco 

Wellekamp e Pedro Goucha. Fundou com 

André Mesquita a TOK’ART – Plataforma 

de Criação onde se tem destacado como 

intérprete de todo o seu repertório (Como é 

bom tocar-te, Cinderela, Slow, I hope not to 

fall, O último lugar, The Who and The What, 

Made in Time, Foreword, Landscape with 

Figures, WORK, Suggestions For Walking 

Alone e Vertical). Em março de 2009 con-

quistou o primeiro prémio de interpreta-

ção com o solo Lake coreografia de André 

Mesquita, no 13º International Solo-Tanz-

Theater Festival, em Estugarda. Na qua-

lidade de intérprete premiada integrou a 

tournée de vencedores do 13º International 

Solo-Tanz-Theater Festival de Estugarda 

(Alemanha, Grécia, Espanha). Foi intérpre-

te de Milk, criação de André Mesquita que 

integrou a V Gala Internacional de Bailado 

da Companhia Nacional de Bailado (CNB). 

Em 2010 e 2011 esteve em digressão com a 

TOK´ART na Polónia, Palestina, Chipre e 

Portugal. A convite da coreógrafa e bailari-

na Sylvia Rijmer participou como intérpre-

te e estreou Every.Body.Hunts no Estúdio 

da Companhia Olga Roriz e, posteriormen-

te, no Centro Cultural do Cartaxo e Centro 

Cultural de Belém – Black Box. Em 2011 foi 

assistente e ensaiadora da peça A Terceira 

Sugestão, do coreógrafo André Mesquita 

para a Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo. A crítica tem inscrito o 

seu trabalho de interpretação como uma 

referência de grande expressão poética, 

sensibilidade e exímio rigor técnico.
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Voz, Casio tonebank,Yamaha ds55, Harmónica, percussão Pedro Magina
Voz, programações e guitarra André Abel

Numa certa perspetiva, ‘Pintura Moderna’ funciona como uma terapia de estímulos senso-

riais.

Contém o balanço certo entre familiaridade e estranheza, seduz e desorienta, e traduz parte 

da cultura popular como um labirinto de espelhos. Tem tanto de aleatoriamente objetivo 

quanto de rigorosamente subjetivo. E, naquilo que de mais efémero simula, parece movido 

por um motor em contínua geração de sons saídos da pop de videoclip. Daquela que, formal-

mente instantânea, ganhou permanência na visão de certos produtores, na opção por deter-

minados arranjos e, naturalmente, numa consistência rítmica, riqueza melódica e firmeza 

estética de alcance estrutural.

Conduzem-nos até esta conclusão os seus momentos que, especulando, poderiam ter nas-

cido em 80s, na alta costura sonora e combinação de estilo e substância de Stock, Aitken 

& Waterman, Trevor Horn, Jellybean Benitez, Bill Laswell ou Brian Eno atrás da mesa de 

mistura. Além daqueles nomes de cá que por altura do ‘É Isso Aí’ (Aquaboogie, 2009), o seu 

primeiro disco, vieram à baila.

Claro que concentrarmo-nos nisto facilita a compreensão mas encurta as vistas. Nenhuma 

destas canções começa e acaba num qualquer tráfico de influências. Quanto muito – nem 

tendo, de todo, de reconhecê-las conscientemente – tratam-nas de forma elíptica e reprodu-

zem-lhes os códigos trocando-lhes a lógica. Porque não falaria ‘Pintura Moderna’ a língua 

dos nossos dias se não expandisse violentamente as premissas tipológicas do qualquer gé-

nero. Inscrevendo-se de forma exemplar na tradição dos que nesse contexto alteram para-

digmas, concilia, ao nível dos processos, verosimilhança material com distanciamento da 

realidade, e manobra estrategicamente num jogo de sedução com a principal característica 

da pop de hoje: a simultânea afirmação e negação da própria vida de quem a ouve (e, quem 

sabe, da de quem a produz). E essa oscilação num mesmo espaço entre o eminentemente 

reconhecível e o profundamente abstrato – para que contribuirá também uma lírica idiomati-

camente existencialista – produz apenas mais-valia estética quando inteiramente assumida. 

E é isso que fazem agora os Aquaparque. Situá-los numa produção nacional ainda mais 

fragmentada do que o que se supõe só interessa se for para compreendê-los tão conforta-

velmente à margem de tudo quanto no meio de todos. ‘Pintura Moderna’ desentrincheira 

todas as ‘cenas’.”

MBARI

Distribuição do disco

soBre PINTURA MODERNA

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por
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Contar histórias improváveis para crian-

ças é o desafio lançado pelo Teatro Viriato 

à encenadora e atriz Sónia Barbosa, que é 

acompanhada neste projeto pela ilustrado-

ra Catarina Fernandes. A partir do romance 

de Ítalo Calvino, O Barão Trepador, cruzam o 

teatro e a ilustração ao vivo para dar vida à 

história de um rapaz que decide subir para 

cima das árvores e nunca mais descer. 

Sem grandes artifícios, numa dinâmica 

que procura envolver o público, através do 

poder de sugestão de uma imagem que se 

vê nascer e de uma história onde o que pa-

rece impossível se torna real.
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TEaTRO

03, 05 e 06 mar

ÁrVoreser
de sóNIA BARBOsA e CAtARINA FERNANDEs

sáb 11h00 | 40 min. aprox.
Público-alvo Famílias (crianças dos 4 aos 8 anos)
Preço 2,53 // s/ descontos

seg e ter 10h30 (pré-escolar) e 15h00 (1º ciclo ensino básico)
Preço 13

estreIa

aBsoluta



62 63

Cocriação sónia Barbosa e Catarina Fernandes
Interpretação sónia Barbosa
Ilustração ao vivo Catarina Fernandes
produção Teatro Viriato

É um espetáculo onde o teatro se cruza com a ilustração em tempo real, concebido 

especialmente para o público de idade pré-escolar e para ser apresentado nos próprios 

infantários e creches.

O ponto de partida para a criação é o romance de Ítalo Calvino, O Barão Trepador, histó-

ria fantástica sobre um rapaz que certo dia decide subir para cima das árvores e nunca 

mais pôr o pé no chão, enquanto for vivo. Promessa que mantém. 

Partindo desta personagem e da sua particular escolha de vida, a dramaturgia assenta 

em algumas ideias marcantes do romance, usando excertos do texto original, e elabo-

Nunca descerei para o teu jardim. Nem para o meu.

Para mim, são ambos território inimigo, sem distinção. Se quiseres, podes vir para cima das 

árvores, com os teus amigos que roubam fruta e talvez até com o meu irmão Biagio, se bem 

que seja um bocado velhaco. Todos juntos organizaremos um exército em cima das árvores 

e chamaremos à razão a Terra e os seus habitantes.

De uma forma muito generalizada, podemos definir ilustração como sendo toda a ima-

gem, seja ela fotografia ou desenho, que tem por objetivo ilustrar algo, por norma um 

texto, com o intuito de auxiliar e complementar a sua compreensão. Neste contexto, a 

ilustração surge como facilitadora da apreensão de uma mensagem e fá-lo, recorrendo 

a metáforas ou alusões, sempre dirigida a um público específico ao qual se destina, o 

seu público-alvo. Os dois intervenientes desta parceria, texto e ilustração, cooperam 

ao encontro de uma sintonia que transmita o equilíbrio entre as conceções de autor e 

ilustrador. 

A ilustração performativa, ao ser em tempo real, abraça os fatores já descritos refe-

rentes à ilustração em geral, contudo, e devido ao seu caráter in loco, a ligação entre 

as duas partes intensifica-se de um modo profundo e instantâneo. A interpretação e a 

rando a partir daí situações e dinâmicas que privilegiam a relação da intérprete com a 

ilustração (e consequentemente com a ilustradora).

A ilustradora e a intérprete brincam entre o desenho e a palavra. Um corpo que conta e 

um corpo que desenha. Um corpo que desenha num corpo que conta. Sem grandes arti-

fícios, numa dinâmica que procura a envolvência do público através do poder de sugestão 

de uma imagem que se vê nascer, e de uma história onde o que parece impossível se 

torna real. 

o proJeto

Ilustração em tempo real

Em itinErância:

Em março e abril,

ÁrvoreSer está disponível para itinerância em escolas do distrito de Viseu. 

Para marcações contactar

Ana Cláudia Pinto:

· tel. 232 480 110

· claudia@teatroviriato.com

As marcações devem ser feitas com uma antecedência mínima de 2 semanas relativa-

mente à data pretendida, ficando sujeitas a confirmação, de acordo com a disponibilidade 

da equipa. 
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Atriz, encenadora e formadora, vive entre 

Portugal e Itália entre 2002 e 2009, dividin-

do o seu trabalho em Teatro entre ambos 

os países. Presentemente vive em Viseu 

onde desenvolve os seus projetos artís-

ticos colaborando com várias estruturas 

(Teatro Viriato, Companhia Paulo Ribeiro, 

Associação Naco, Associação Nicho, etc.). 

É licenciada em Estudos Teatrais/Inter-

pretação na Escola Superior de Música e 

das Artes do Espectáculo do Instituto Poli-

técnico do Porto. Acresce a sua formação 

frequentando a École des Mâitres em 2001 

com Jean-Louis Martinelli, e frequentando 

workshops com Bruno Dizien (dança) Ni-

colai Karpov (G.I.T.I.S. de Moscovo), Anton 

Milenin (aluno de Vassiliev), Mammadou 

BIograFIas

sÓnIa BarBosa | (1976, BarCelos)

ilustração fundem-se num novo organismo e, como numa dança, os emissores reor-

ganizam-se mutuamente, reduzindo a sua essência à força do momento presente, ao 

imprevisto do instante, único e irrepetível, em que a sua fruição volátil e efémera se faz 

em comunhão com o público. 

Esta associação torna-se recíproca, benéfica e harmoniosa entre todas as partes, 

pretendendo-se que a interatividade entre a performance e o público seja envolvente, 

desenvolvida tanto pela componente ilustrativa como pela expressão corporal, onde as 

características formais potencializam a itinerância da atividade.

Foi num dia de sol. Com uma taça em cima da árvore, Cosimo pôs-se a fazer bolas de sabão 

e soprava-as para dentro do quarto, em direção ao leito da enferma. A mãe via aquelas 

bolas diáfanas, irisadas, voarem e encherem o quarto e murmurava:

- Oh, que jogos vocês arranjam! - no mesmo tom de voz com que, quando éramos crianças, 

desaprovava sempre as nossas brincadeiras por serem demasiado fúteis e infantis. Mas 

agora, talvez pela primeira vez na sua vida, tinha real prazer em participar num jogo nosso. 

As bolas de sabão chegavam-lhe perto do rosto e ela, com um sopro, fazia-as voar para 

longe, e sorria.

O Barão Trepador dá-nos a conhecer a história de Cosimo, um nobre italiano do final 

do século XVIII e inicio do século XIX que, um dia, resolve subir a uma árvore do jardim 

e nunca mais descer. E é em cima das árvores da sua região e um pouco por toda a 

Europa que Cosimo vai fazer a sua vida, estudando, lendo, apaixonando-se, combatendo 

incêndios, caçando. Mantendo o contacto com a sociedade que vive no chão, Cosimo 

passa a viver de outro modo e a ver também as coisas de maneira diferente. De manei-

ra, digamos, um pouco mais elevada. 

Ítalo Calvino, cultivador da fantasia e das ideias mirabolantes, mais uma vez neste livro 

reflete sobre os conceitos de utopia e revolta contra a sociedade, ao mesmo tempo que 

nos agarra com o seu modo simples e eficaz de contar a história. 

As ideias basilares do romance servem-nos de bússola na conceção do espetáculo: a 

revolta contra a família e o mundo em geral, a adaptação a esta situação invulgar que 

obriga a um grande engenho, o caráter aventureiro da personagem, e a visão do mundo 

a partir de outro ponto de vista. São também ideias/inspirações que se podem ligar 

facilmente ao público-alvo do espetáculo através de quatro temas que lhes são familia-

res: a relação com os adultos, a curiosidade por situações novas, o mundo à volta como 

uma aventura, e o olhar sobre as coisas ainda sem julgamentos de valor solidificados.

Aqui está também a possibilidade de propor um autor improvável para estas idades, 

acreditando que o objeto artístico tem a função de romper com as ideias generalizadas 

(no que diz respeito à educação, por exemplo) e de lançar um desafio novo que possa 

surpreender e abrir novas perspetivas. 

o texto
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Diuome e Maurice Bénichou (encenadores 

e atores de Peter Brook), Alejandra Manini 

(encenadora e professora na Universidade 

de Buenos Aires), Roberto Negri (comme-

dia dell’arte), entre outros.

Como atriz trabalha em Portugal com Ro-

gério de Carvalho, Polina Klimovitskaya, 

Elisabete Disdier, Alan Richardson, An-

tónio Capelo, Pierre Voltz, Nuno Cardoso, 

Andrej Sadowsky, Saguenail, entre outros. 

Em produções como Antígona de Sófocles 

(2001), Ubu Roi de A. Jarry (1999), Monólo-

gos em cadeia de Eduarda Dionísio (entre 

outros, 1997), Espaços limitados Michel 

Azama (entre outros, 1998), Os meus mor-

tos (vídeo - Festival de Vila do Conde 1998), 

Crime e Salvação de Marguerite Yourcenar 

(2010) entre outras.

Como atriz em Itália (em língua italiana) 

trabalha com Fortunato Cerlino (produção 

de Giorgio Barberio Corsetti), Francesco 

Saponaro, Angelo Callipo, Stefano Botta, 

Luciano Melchionna, Emanuela Guaiana, 

Cristina Pezzoli, entre outros. Em pro-

duções como Lo zio Vanja de Tchekhov 

(2004), Il Duello de Tchekhov (2007), Corvi 

de Tchekhov e Camus (2006), Requiescat 

de J. Pokorny (2005), Dignita Autonome di 

Prostituzione (vários autores, 2008), Antra-

gediagone de Emanuela Guaiana (2009), 

entre outros. 

É responsável pelas encenações de o Porto 

a Napoli de Sónia Barbosa e Roberto Car-

done, com música ao vivo (Teatro Comu-

nale de Caserta- 2007), Estilhaços a partir 

de Anton Tchekhov (Projeto Off – 2009) Cri-

me e Salvação, a partir de Marguerite Your-

cenar, (NACO - 2009), Pinóquio, a partir de 

Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/

Teatro Viriato - 2010), Os malandros a partir 

de Bertolt Brecht  ( Projeto Off – 2011), Eira 

a partir de Ana de Castro Osório e Vergílio 

Ferreira, entre outras.

Trabalha como professora de teatro e ex-

pressão dramática em vários contextos 

desde o ano de 2000 (Câmara M. Sta. Mª 

da Feira, Associazione Historia-Roma, 

Universidade de Génova, Lugar Presente/

Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, 

APPDA-Viseu, Associação Naco, Funda-

ção Lapa do Lobo, etc). 

Nasceu em Caldas da Rainha, no ano de 

1979. E desde sempre, a vertente artística 

e criativa foi uma predominante no per-

curso pessoal e curricular. Em 2002 con-

clui a Licenciatura em Artes Plásticas na 

E.S.T.G.A.D. (Escola Superior de Tecnolo-

gia, Gestão, Arte e Design), em Caldas da 

Rainha.

Teve oportunidade de desenvolver as suas 

aptidões, nomeadamente no uso e aper-

feiçoamento das tecnologias multimédia, 

como auxilio e desenvolvimento dos seus 

projetos artísticos. A ilustração e a foto-

grafia, foram, mais afincadamente, áreas 

de desenvolvimento que sempre privile-

giou. Presentemente, desenvolve o seu 

trabalho artístico ao nível das artes plás-

ticas e ilustração.

No âmbito do trabalho desenvolvido como 

ilustradora, nos últimos anos teve opor-

tunidade de colaborar com várias entida-

des, tanto privadas, como inseridas em 

contexto editorial.

2008 - O Afinador de Palavras, coautoria 

com Rui Grácio, Pé de Página Editores. 

Infantil/Juvenil. 

2008 – O Feitiço da Birra, coautoria com 

Laura Rodrigues, Pé de Página Editores. 

Infantil.

2008 – Olá, eu sou um livro, coautoria com 

Rui Grácio, 2ª Edição, Pé de Página Edito-

res. Infantil.

2008 – Na minha casa somos sete, coauto-

ria com Cristina Taquelim, Pé de Página 

Editores. Infantil/Juvenil.

2008 - Leitão Ciclista em busca do Paraíso, 

autoria de Arsénio Mota, Pé de Página 

Editores. Infantil/Juvenil. 

2008 - O meu sonho é maior do que o teu, 

autoria de Vergílio Alberto Vieira, Pé de 

Página Editores. Infantil/Juvenil.

2008 - Versos quase Matemáticos, autoria 

de João Pedro Mésseder, Pé de Página 

Editores. Infantil/Juvenil.

2009 – Espelho Meu, autoria de João Rui 

Grácio, Pé de Página Editores. Juvenil.

2009 – Colaboração como ilustradora em 

manual didático de Língua Portuguesa – 

Diálogos – 5º ano, exemplar do professor, 

Porto Editora.

CatarIna Fernandes | (1979, Caldas da raInHa)



68 69

2009 – Colaboração como ilustradora em 

Caderno de atividades de Língua Portu-

guesa, manual – Diálogos – 5º ano, Porto 

Editora.

2010 – Caiu um Dente ao Dragão, autoria de 

Laura Rodrigues,  Grácio Editor. Infantil.

2010 – Vidas em Silêncio, autoria de Isabel 

Fontes,  Edium Editores.

2010 – Lendas de Matosinhos, autoria de 

Conceição Pires, Edium Editores. Juvenil.

2011 – O Mapa das Perguntas, autoria de 

Rui Grácio,  Grácio Editor. Juvenil.

2011 – Colaboração com a Associação Bi-

naural / Nodar, como ilustradora (cartaz), 

para o Festival Vozes de Magaio, julho..

2011 – Colaboração como ilustradora, Fá-

bulas Familiares, autoria de Rogério Sea-

bra Cardoso.

2011 – Colaboração com Ilustração Vídeo, 

para o Projeto Panos – Palcos Novos, Pa-

lavras Novas, de Filipe Homem Fonseca, 

encenação de Graeme Pulleyn. Viriato, 

Teatro Municipal, abril, Viseu.

2009 /2011 – Colaboração como ilustrado-

ra, na Agenda Cultural, Teatro Municipal, 

Viseu.

Sabia que Mozart (filho) teve vários nomes 

durante a vida? E que adorava jogar bilhar? 

E que o pai foi um excelente compositor, 

professor e violinista, autor de um dos 

mais celebrados livros sobre violino? Estas 

e outras curiosidades sobre Mozart e ins-

trumentos de orquestra serão desveladas 

por Pedro Carneiro que, neste concerto co-

mentado, dirige a mais recente e enérgica 

orquestra portuguesa. 

Através da execução exímia da Orquestra 

de Câmara Portuguesa deixe-se levar pela 

Sinfonia Concertante para viola e violino, 

uma das mais belas obras criadas por Wol-

fgang Amadeus Mozart, filho... Mas para 

começar divirta-se com a Sinfonia dos Brin-

quedos de Mozart pai, o senhor Leopold. É 

caso para dizer: - Tal pai, tal filho!

Prepare-se para miminhos sonoros, me-
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COnCERTO COMEnTaDO

10 mar

moZart: tal paI, tal FIlHo!
com ORQuEstRA DE CâMARA PORtuGuEsA

direção musical PEDRO CARNEIRO

sáb 16h30 | 60 min.
todos os públicos
Preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
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lodias de embalar e sustos divertidos das 

vuvuzelas! Vuvuzelas?! Claro, mas... não 

podemos revelar mais segredos. Venha e 

traga a família e os vizinhos e os amigos e 

quem mais encontrar pelo caminho!

A propósito da apresentação de A Ilha Des-

conhecida, Brice Coupey considerado um 

dos melhores atores manipuladores de ma-

rioneta de luva francesa propõe uma oficina 

de manipulação de objetos. 

A partir da sua experiência, Brice Coupey 

explora alguns fundamentos da manipula-

ção de objetos e propõe exercícios práticos 

de manipulação com diversas marionetas, 

previamente, construídas ou inventadas a 

partir de objetos simples do quotidiano, tra-

zidos pelos participantes. 

Neste contexto, o ator explora ainda jogos 

lúdicos, a partir do texto do espetáculo que 

construiu, baseado na obra homónima de 

José Saramago; ou a partir de outros auto-

res contemporâneos. 
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OFICIna

13 e 14 mar

manIpulação de oBJetos
orientação BRICE COuPEY

ter e qua 19h30 às 22h30 
Público-alvo professores e pessoas interessadas na temática
Lotação 12 participantes
Preço 253 // s/ descontos

direção musical e Comentários Pedro Carneiro e Solistas da OCP
Interpretação Orquestra de Câmara Portuguesa
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Considerado um dos melhores atores ma-

nipuladores de marioneta de luva francesa 

Brice Coupey deixou-se seduzir, desta vez, 

por um texto do universal José Saramago. 

O conto A Ilha Desconhecida é transportado 

para o palco apenas por um ator central 

que, com o auxílio de objetos simples, se 

desdobra nas múltiplas personalidades, 

duas delas, as principais, representadas 

por marionetas, manipuladas ao vivo. Bri-

ce Coupey dá voz a esse conto de Sara-

mago, expresso nas páginas que o autor 

português escreveu com a simplicidade e 

acutilância a que habituou os seus leitores, 

mantendo em aberto o convite à procura 

dos desejos mais profundos de cada um, 

mesmo quando estes empurram o homem 

a perscrutar uma ilha desconhecida, que 
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MaRIOnETaS

16 e 17 mar

a IlHa desConHeCIda
de JOsé sARAMAGO com BRICE COuPEY e CIA L’ALINéA

sex 15h00 | 60 min.
Público-alvo a partir do 3º ciclo do ensino básico
Preço 13

sáb 21h30
Preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 6 anos
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todos dizem não existir. Um desafio atual, 

um combate diário! 

Conceção, interpretação Brice Coupey
tradução G. Leibrich (Seuil)
encenação Ombline de Benque/Caroline Nardi Gilletta
marionetas: Ombline de Benque 
música Sylvain Lemêtre
Cenário Claire Vialon/Brice Coupey
luz Laurent Patissier
direção das residências artísticas François Lazaro, Pierre Blaise, Alain Lecucq
Coprodução Équinoxe Scène Nationale de Châteauroux, Ville d’Argenteuil.
parceiros Instituto Camões, Espace Périphérique (Ville de Paris, Parc de la Villette), Comme Vous Emoi
apoio Théâtre Sans toit
agradecimentos Mireille Silbernagl, Clastic Théâtre, La Grange aux Loups, Jean-Pierre Drouet

A primeira leitura foi determinante para a realização deste projeto.

Foi a descoberta de um texto cuja qualidade da escrita e a mensagem que ele transmite 

nos seduziu imediatamente, revelando-nos uma peça filosófica, um conto formador.

A vontade de nos apropriarmos da história e de a contar foi imediata. A questão era 

“como fazê-lo”?

Enquanto que a forma escrita respeita as regras do conto: uma situação referenciada, 

uma busca concreta, uma sucessão de provas, uma defesa dos valores morais huma-

nos, validados por um final adequado..., o centro do assunto mantém-se o indivíduo e 

não um herói, simplesmente um homem com as suas qualidades e os seus defeitos. 

Escolhemos assim manter a forma do conto, com um único ator em cena que assume 

a integralidade do texto.

Este texto é um convite à procura da realização pessoal de cada um pela tomada de 

consciência dos seus desejos mais profundos, em confronto com a sociedade que tende 

a relegar cada um ao lugar que parece estar-lhe destinado pela sua função de produti-

vidade. Esta procura é um desafio, um combate diário.

Ao longo do texto encontraremos alguns temas de discussão preferidos do autor: de-

mocracia, relações de poder, liberdade de expressão, manifestações e força pública, 

informação e desinformação.

Este texto refere-se diretamente à nossa época e a cada um de nós numa forma de 

escrita profundamente elaborada.

um texto Fundador

um Conto

InICIal

para o nosso mundo

Um homem foi bater à porta do rei disse-lhe, Dá-me um barco [...] E tu para que queres 

um barco, pode-se saber, foi o que o rei de facto perguntou [...], Para ir à procura da ilha 

desconhecida, respondeu o homem, Que ilha desconhecida, perguntou o rei disfarçando o 

riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, 

a quem não seria bom contrariar logo de entrada, A ilha desconhecida, repetiu o homem, 

Disparate, já não há ilhas desconhecidas, Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas 

desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos mapas só estão as ilhas conhecidas, E que 

ilha desconhecida é essa que queres ir à procura, Se eu to pudesse dizer então não seria 

desconhecida, A quem ouviste falar dela, perguntou o rei agora mais sério,

A ninguém, Nesse caso, porque teimas em dizer que ela existe, Simplesmente porque é 

impossível que não exista uma ilha desconhecida,...

O conto da ilha desconhecida de José Saramago (Expo’98/Assírio e Alvim, 1997)

o texto

soBre o proJeto
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José Saramago desenvolve neste texto uma escrita “em voz alta”.

Uma escrita ausente de sinais explicativos (sem aspas para indicar uma tomada de 

palavra ou de parágrafo com traço para indicar a mudança de personagem...), um texto 

que se desenrola fluidamente, tanto pela qualidade da escrita como na qualidade da 

leitura.

Foi necessário realizar uma adaptação do texto para o palco. Esta adaptação procura 

respeitar o melhor possível a escrita original do autor e conservar as pistas necessárias 

à instalação do conto. Não foi efetuada nenhuma reescrita, apenas alguns cortes no 

texto permitindo uma adaptação ao palco e à interpretação do ator.

Um palco sem cenário fixo ou objetos decorativos (não existe barco, nem castelo), mas 

em vez disso uma espécie de “mesa de jogo” que é modulável.

Os objetos de cena têm formas simples (cubos) e são construídos em materiais brutos 

(madeira). Estes objetos transformam-se à vista e por ação do ator, permitindo aos 

personagens viajarem de espaço em espaço segundo a evolução do conto (o castelo, o 

porto, o barco, o sonho).

Uma vez que o humano é o centro do tema, são os objetos e o espaço que se tornam 

móveis em volta do ator e que são representativos do espaço onde se passa a ação. Este 

espaço abre-se ao imaginário, porque é pela representação que a criança se realiza e 

que o seu imaginário se desenvolve, e é também pela representação teatral que esta 

história vos é contada.

O texto é dito por uma única pessoa, como que por uma só voz, para estabelecer um 

paralelismo com a escrita. O ator é central e interpreta todos os personagens, ele faz a 

voz do narrador mas também as vozes de cada personagem e tornando-se à vez num 

ou noutro, segundo a necessidade da história.

Ele interpreta cada personagem diretamente, com a ajuda de objetos simples, repre-

sentativos (um boné para o capitão, uma coroa para o rei, um avental para a mulher) 

e cria os confrontos entre as personagens utilizando as marionetas que ele manipula 

à vista.

Os dois personagens centrais são os únicos representados em marioneta, os outros 

são interpretados diretamente pelo ator. O homem é esculpido em madeira e articula-

do, a mulher é em tecido bordado.

Ambos são manipulados à vista pelo ator, o seu tamanho evolui à medida que o espetá-

culo se desenrola, em relação direta com o percurso pessoal de cada um.

A música do espetáculo é uma composição original de Sylvain Lemêtre.

Nela misturam-se melodias originais compostas essencialmente para vibrafone ou xi-

lofone, e sons gravados a partir das máquinas musicais de Claudine Brahem. Estas 

máquinas em madeira recriam sons de vento, de mar, de estalidos de barco de forma 

aleatória e natural quando acionadas por uma manivela. Por razões de simplicidade e 

de custos, a criação musical foi gravada e é difundida por uma banda de som durante 

o espetáculo.

Contemporâneo

o espetÁCulo

o espaço

a Interpretação

as marIonetas

a mÚsICa
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José Saramago, escritor consagrado da 

literatura portuguesa e traduzido em mais 

de 25 países, é um autor interventivo e as 

suas tomadas de posição fazem dele uma 

consciência moral ouvida no mundo intei-

ro.

O texto O Conto da Ilha Desconhecida foi 

encomendado pela EXPO’98, em Lisboa. 

Saramago recebe no mesmo ano o Pré-

mio Nobel de Literatura pelo conjunto da 

sua obra, sendo a primeira vez que este 

prémio é atribuído a um autor português.

José Saramago faleceu a 18 de junho de 

2010.

Ator marionetista, Brice Coupey formou-

se inicialmente em teatro, e de seguida 

em manipulação de marionetas com Alain 

Recoing na escola do Théâtre Aux

Mains Nues (TMN) em Paris.

Considerado um dos melhores atores ma-

nipuladores de marioneta de luva fran-

cesa, foi formador durante sete anos no 

TMN.

Trabalhou sob a direção de: Dominique 

Houdart, Pierre Blaise, Alain

Recoing, Alain Lecuq, Nicolas Goussef, 

Ombline de Benque, e desenvolveu um in-

teresse específico pelos autores contem-

porâneos e as criações de marionetas e 

música.

Realiza o seu próprio trabalho de autor no 

seio da companhia l’Alinéa.

BIograFIas

JosÉ saramago

BrICe CoupeY

O mais recente projeto do lírico pianista 

português, João Paulo Esteves da Silva, é 

um manifesto de liberdade. A música é to-

talmente improvisada e, ao mesmo tempo, 

ancorada na experiência destes três músicos 

numa pluralidade de linguagens. Não é de 

estranhar, portanto, que do encontro entre 

o pianista João Paulo e dois dos mais ativos 

músicos da cena jazz, João Lencastre (bate-

ria) e Nélson Cascais (contrabaixo) surja algo 

de singular. Trata-se de uma música multifa-

cetada, capaz de expressar diversas emoções 

e estados de alma. Partindo de uma instru-

mentação “clássica” no jazz – o trio de piano 

– estes músicos tentam subverter as hierar-

quias habituais que remetem o contrabaixo 

e a bateria para funçõe secundárias. Aqui, 

trata-se da comunicação entre três iguais, e a 

música evolui a partir dessa conversa a três. 

Se é mais ou menos do conhecimento geral 

que João Paulo Esteve da Silva é um exímio 

instrumentista e um notável improvisador 

(vejam-se os magníficos discos saídos pela 
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Consumo mínimo obrigatório 3,53 // s/ descontos
m/ 12 anos
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mão da Clean Feed Solo (2009) e Scape/Grace 

(2010), este último com o trompetista Dennis 

Gonzalez) os seus “parceiros de conversa” 

não merecem menos destaque. O contrabai-

xista Nelson Cascais é líder do seu próprio 

grupo desde 1999, tendo gravado discos im-

portantes para a compreensão da evolução 

do jazz em Portugal, pelo menos na última 

década (Cíclope (TOAP, 2002), Nine Stories 

(TOAP, 2005) e Guruka (2009)). Quanto ao ba-

terista João Lencastre, bastaram três discos, 

desde 2009, para fazer dele um valor segu-

ro da nova geração. O seu disco de estreia 

One! (FreshSound) foi muito bem recebido 

pela crítica nacional e internacional, se-

gundo-se B-sides, logo no ano seguinte, e 

Sound it Out!, em 2010, pela TOAP.

Por todas estas razões é possivel avançar que 

o disco que agora se apresenta é o resultado 

de um encontro feliz entre músicos de dife-

rentes gerações unidos pela vontade de con-

tinuar a criar música viva e desafiante.

piano João Paulo esteves da silva
Contrabaixo Nélson Cascais
Bateria João Lencastre

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por

parceria

Nasceu em Lisboa, em 1961, de mãe pia-

nista. Começou muito cedo os seus estu-

dos musicais, na Academia de Santa Ce-

cília, iniciando-se rapidamente no piano. 

Posteriormente, ingressou no Conserva-

tório Nacional, onde, em 1984, obteve o 

diploma do Curso Superior de Piano com 

a classificação máxima. Com uma bolsa 

de estudo da Secretaria de Estado da Cul-

tura, muda-se imediatamente para Paris. 

Aí, durante três anos, aprofunda os seus 

estudos no Conservatório de Rueil-Mal-

maison e obtém sucessivamente as mais 

altas distinções - Médaille d’Or, Prix Jac-

ques Dupont, Prix d’ Excellence e Prix de 

Perfectionement. Terminados os estudos, 

permanece em Paris durante mais quatro 

anos, dando vários recitais em França e 

Estados Unidos, dos quais se destacam os 

de Nova Iorque (Carni Hall em 1986 e Car-

negie Hall em 1989). Mas quando aban-

dona Portugal, em 1984, interrompe uma 

já extensa atividade na área do jazz e da 

música popular. O primeiro reflexo públi-

co dessa sua atividade musical surge em 

1979, com a participação do grupo Quinto 

Crescente no Festival de Jazz de Cascais 

79. Esta formação, que ainda hoje perdura 

na memória de muita gente, era consti-

tuída, para além do próprio João Paulo 

(piano), por Luís Caldeira (saxofone), Lau-

rent Filipe (trompete), Pedro Wallenstein 

(contrabaixo) e José Martins (bateria). En-

tre 1979 e 1981, com o contrabaixista José 

Eduardo e o baterista José Martins, forma 

um trio, famoso na época, que desen-

volveu concertos e serviu como base de 

acompanhamento a numerosos músicos 

estrangeiros. É também desse período o 

seu trabalho como professor da Escola de 

Jazz do Hot Clube de Portugal. Na área da 

música popular, e igualmente nessa altu-

ra, participa como pianista acompanhante 

em numerosos discos de artistas nacio-

nais. Destaca-se a sua colaboração com 

Fausto (Por este rio acima), José Mário 

Branco (Ser solidário) e Sérgio Godinho. 

Foi com este último que desenvolveu um 

trabalho mais intenso: acompanhou-o em 

espetáculos e colaborou, primeiramen-

te como músico (1981), no disco Canto da 

boca, sendo mais tarde (1983) o arranjador 

e diretor musical do álbum Coincidências 

Em 1992, depois de oito anos em Fran-

ça, regressa a Portugal e, de imediato, 

reconstitui as relações profissionais que 

interrompera em 1984. Colabora, então 

como arranjador e diretor musical no ál-

bum que Vitorino compõe sobre textos de 

António Lobo Antunes Eu que me comovo 

por tudo e por nada (1992). O excelente tra-

balho que assina neste disco não passa 

despercebido da crítica, merecendo-lhe 

uma distinção especial: o Prémio José 

Afonso - galardão que a Câmara Munici-

pal da Amadora atribui anualmente aos 

melhores trabalhos da música portu-

guesa - pela primeira vez entregue a um 

arranjador. Com Sérgio Godinho, compa-

nheiro de outros tempos agora reencon-

trado, grava Tinta permanente (1993), em 

que se encarrega dos arranjos e direção 

musical, tarefa que se estende igualmen-

te aos espetáculos, sendo de destacar a 

BIograFIas

João paulo esteVes da sIlVa
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encomenda de Lisboa’94 levada à cena 

no Coliseu dos Recreios. Ainda em 1993, 

funda com o pianista Mário Laginha a or-

questra de câmara Almas e Danças que, 

em março de 1995, deu um concerto me-

morável no Centro Cultural de Belém. 

Em 1994, trabalha em L’Amar, o disco de 

estreia de Filipa Pais, para quem compõe 

três temas , faz os arranjos e a direção 

musical. Simultaneamente, realiza uma 

série de improvisações na Cinemateca 

Nacional como acompanhante de filmes 

mudos e atua como solista com a Orques-

tra do Norte. Colabora regularmente com 

músicos como Tomás Pimentel, Carlos 

Martins, Pedro Caldeira Cabral, Mário La-

ginha, Pedro Burmester e Maria João, en-

tre outros. Dessas colaborações resultam 

numerosos concertos e a participação 

em mais um disco, Descolagem (1994), o 

álbum estreia do septeto do trompetista 

Tomás Pimentel. Juntamente com Jorge 

Reis, Mário Franco e José Salgueiro, for-

ma o quarteto de João Paulo. É com esses 

músicos que grava Serra sem fim, o pri-

meiro disco em seu nome e que consti-

tui, atualmente, o núcleo da sua atividade 

musical.

Sérgio Godinho: “1980. Tinham-me vindo 

falar dele, o Zé Carrapa e o Luís Caldeira, 

e segredavam-me o seu nome como se 

de um mistério se tratasse: ‘Há um tipo 

que se chama João Paulo, que se senta 

ao piano e...’. Sobravam os elogios. E de 

facto o João Paulo entrou com o seu pia-

no pelo Canto da boca dentro, passeou o 

seu fulgor de intérprete e arranjador pelo 

Coincidências, pelos meus primeiros Co-

liseus, por muitos espetáculos que me 

marcaram. Foi para França, perdi-lhe o 

rasto. E, depois, voltou ainda melhor e fez 

comigo o Tinta permanente. Devo-lhe al-

guns sons importantes da minha vida, e 

isso é de facto um mistério que me ape-

tece partilhar: ‘Há um tipo que se chama 

João Paulo.”

mário Laginha: “O João Paulo é um mú-

sico com características raras. O seu 

enorme talento abarca a composição, a 

interpretação e a improvisação. Tem uma 

imensa inteligência musical e é ainda um 

músico muitíssimo estimulante para par-

tilhar ideias, opiniões e experiências. Nos 

dias que correm, ouvir música inspirada 

não é, na minha opinião, de todo vulgar. A 

música do João Paulo é! Gozemos o privi-

légio de a ouvir.”

Vitorino: “Palavras para quê? O que é 

bom é ouvi-lo ao vivo. Não cede nem um 

milímetro no esssencial. É senhor de 

umas mãos prodigiosas e de um grande 

talento. E é um grande amigo! Chama-se 

João Paulo Esteves da Silva.”

DiScOGraFia:

Com Sérgio Godinho: Canto da boca (Poly-

gram, 1981); Coincidências (Polygram, 

1983); Tinta permanente (EMI, 1991) 

Com Fausto: Por este rio acima (CBS/Sony 

Music, 1982) 

Com José Mário Branco: Ser solidário 

(Edisom, 1982) 

Com Vitorino: Eu que me comovo por tudo e 

por nada (EMI, 1992) 

Com Septeto de Tomás Pimentel: Des-

colagem (El Tatu, 1994) Com Filipa Pais: 

L’Amar (Strauss, 1994) 

Em nome próprio: Serra sem fim (Farol, 

1995); Almas e Danças (Farol, 1996) O exilio 

(Marecordings 1999); Almas (Marecordin-

gs 2000); Esquina (Marecordings 2000); 

Nascer (Marecordings 2001); Roda, les sui-

tes portugaises (junho 2002)

Nélson Cascais nasceu em Lisboa em 

1973.

Estudou na Escola de Jazz do Hot Clube de 

Portugal e no Conservatório Nacional de 

Lisboa. Em 1994, como finalista do curso 

de jazz do HCP, representou Portugal no 

meeting anual da IASJ, em Nova Iorque.  

Em 1995 inicia uma ativa carreira como 

sideman, o que lhe permitiu preencher 

a sua agenda com colaborações em es-

túdio e atuações ao vivo, em Portugal e 

no estrangeiro, com algumas das mais 

importantes figuras do jazz nacional e 

internacional como Rick Margitza, Jero-

me Richardson, Benny Lackner, Perico 

Sambeat, Bernardo Sassetti, Maria João, 

Stefano D’Anna, Llibert Fortuny, Nuno 

Ferreira, Jorge Reis, Laurent Filipe, Ivan 

Padduart, Antonio Faraó, John Ellis, Aaron 

Goldberg, Markku Ounaskari, Kari ikonen, 

Jorge Pardo, Jarmo Savolainen, Stefanno 

D’Anna, Maria Schneider, Carlos Martins, 

Mario Laginha, entre outros.  

Em 2002, é nomeado Músico de Jazz do 

Ano pelo site www.jazzportugal.net

Atualmente, integra o Quarteto de André 

Fernandes, Jesus Santandreu Quartet, 

Paulo Bandeira Quarteto, Joao Lencastre 

Group, Jeff Davis 4tet. 

nelson CasCaIs
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No tempo em que as máquinas falavam, 

era uma vez… uma história contada outra 

vez. Alva 7.0 traz de volta a um futuro pró-

ximo a memória de uma história antiga, a 

de a Branca de Neve e os sete anões agora 

reescrita e reimaginada, com outras melo-

dias sonhada.

Era uma vez num planeta distante… A 

Branca, agora Alva, não se perde num bos-

que antigo mas deambula através de uma 

paisagem robótica e futurista num tempo 

em que maçãs viajam com as estrelas e as 

máquinas têm coração. Vitória, vitória, com 

a palavra, o movimento e a imagem conta-

se a história. Vitória, vitória…
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PERFORManCE

24 mar

alVa 7.0
de sóNIA BAPtIstA

sáb 21h30 | 45 min. aprox.
Público-alvo Famílias (c/ crianças dos 9 aos 12 anos) 
Preços: 103 / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)

Joao Lencastre é um baterista/compositor 

natural de Lisboa. 

Começou a tocar bateria aos 13 anos de 

idade. Desde essa altura tem participa-

do em diferentes projectos, atravessando 

fronteiras estabelecidas de géneros tão 

distintos como o Rock alternativo, o Reg-

gae, o Afro Beat e a música Electrónica/

Dança. 

O seu interesse pelo Jazz levou-o à Escola 

de Jazz Luíz Villas-Boas (Hot Club de Por-

tugal), que frequentou a partir de 1995. Aí, 

estudou com o baterista Bruno Pedroso.

Desde a conclusão dos seus estudos, tem 

tocado em vários países, incluíndo os Es-

tados Unidos da América, a República 

Checa, a Inglaterra e a Espanha. 

Ao longo destes anos não tem cessado de 

procurar contacto com novas práticas, es-

tudando com Mark Mondesir, em Inglater-

ra e com com Ralph Peterson, Billy Kilson, 

Ari Hoenig e Dan Weiss em Nova Iorque.

Atuou e gravou com David Binney, Bill 

Carrothers, Andre Fernandes, Mario Fran-

co, Thomas Morgan, Jacob Sacks, Afonso 

Pais,Carlos Martins, Carlos Barreto, Phil 

Grenadier, Andre Matos, Demian Cabaud, 

Leo Genovese, Johannes Krieger, Benny 

Lackner, Nelson Cascais, Spill, João Paulo 

Esteves da Silva, Vojtech Porchaska, David 

Doruzka, Noah Preminger, Russ Johnson, 

Sean Conly, Randy Ingram, Jeremy Strat-

ton, Tiago Bettencourt & Mantha, Blasted 

Mechanism, Jacinta, Cacique 97, Philhar-

monic Weed, entre muitos outros. 

João lenCastre

Desde 1999, lidera o seu próprio grupo 

com o qual gravou os CDs  Ciclope, Nine 

Stories e mais recentemente Guruka.
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Completou o Curso de Intérpretes de Dan-

ça Contemporânea do Fórum Dança e 

participou em vários workshops de dança 

contemporânea, música, teatro e vídeo. 

Foi bolseira do Centro Nacional de Cultu-

ra. Como intérprete e cocriadora colabo-

rou com vários artistas, entre eles: Lau-

rent Goldring (FR), Patrícia Portela (PT), 

Vera Mantero (PT), Thomas Lehmann (DE), 

Aldara Bizarro (P), AADK — coletivo de ar-

tistas (DE/PT), Cão Solteiro (PT). Enquanto 

criadora tem desenvolvido o seu trabalho 

conjugando diferentes linguagens artísti-

cas, a dança, texto, vídeo, música e perfor-

mance, que se articulam com o objetivo de 

criar solos, performances e peças de gru-

po, das quais se destacam: Haikus - peça 

galardoada com o Prémio Ribeiro da Fonte 

de Revelação na área da Dança, Ministério 

da Cultura 2001 e com estreia no festival 

Danças na Cidade, Lisboa Portugal; Icebox 

Fly. Winter Kick — Festival A8; Subwoo-

fer — com estreia no Festival Alkantara, 

Lisboa Portugal; Vice-Royale. Vain-Royale. 

Vile-Royale. — com estreia na Culturgest, 

Lisboa Portugal; Um Capucho, Dois Lobos 

e Um Porco vezes Três — com estreia no 

Festival Temps d’Images, Lisboa Portu-

gal. Haikai (2011) — com estreia no Theatro 

Circo, em Braga, Portugal. O seu trabalho 

tem sido apresentado em vários Festivais 

e Teatros em Portugal, França, Dinamar-

ca, Alemanha, Suíça, Bélgica, Croácia, 

Áustria, Brasil, Espanha, Itália, Reino Uni-

do, Rússia e Tunísia. Os seus textos foram 

publicados no livro Ideias Perigosas para 

Portugal, Ed. Tinta da China e Revista Inútil 

nº 3, Lisboa, Portugal (2010). Frequentou o 

Curso Superior de História da Arte da Uni-

versidade Nova de Lisboa.

BIograFIas

sÓnIa BatIsta (lIsBoa, 1973) 

direção artística, projeto de cena, cocriação vídeo, música e interpretação sónia Baptista
Intérpretes Miguel Bonneville e António Júlio
Cocriação vídeo, animação e programação kinect, música Helena Nogueira-silva
desenho de luz Pedro Machado
edição, registo de vídeo e programação  kinect João Lacerda seixas
produção Meninos exemplares
apoio à residência o espaço do Tempo
Financiamento Presidência do Conselho de Ministros/secretaria de estado da Cultura/Direcção Geral das Artes

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção cofinanciada por
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Mútuo Consentimento é o título do novo dis-

co de Sérgio Godinho e promete ser um 

dos mais importantes da sua discografia. 

No momento em que passam 40 anos da 

edição de Os Sobreviventes, o primeiro lon-

ga duração da sua carreira, Sérgio Godinho 

olha em frente e apresenta um disco com 

11 novas canções como só ele sabe ofere-

cer.  A mestria de descobrir a musicalidade 

das palavras, tão característica em Sérgio 

Godinho, pode ser reconhecida em temas 

como O Acesso Bloqueado, Bomba-Relógio, 

Eu Vou a Jogo ou em Em Dias Consecutivos.

Ao vivo, o repertório de Mútuo Consentimen-

to ganha nova vida quando encadeado com 

os temas menos recentes e, claro, com a 

participação da banda Os Assessores, cúm-

plices de Sérgio Godinho na arte de inquie-

tar o público.

No palco, as novas canções e as outras… 
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MúSICa

30 mar

mÚtuo ConsentImento
de séRGIO GODINHO

sex 21h30 | 75 min.
Preços: C (103 a 203) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 12)
m/ 4 anos
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FICHa artístICa 
Conceção sérgio Godinho
direção musical Nuno Rafael
Voz sérgio Godinho
guitarra elétrica, guitarra acústica,
Cavaquinho, lap steel, percussões, Coros Nuno Rafael
guitarra elétrica, guitarra acústica, percussões, Coros Miguel Fevereiro
teclado, percussão, Coros João Cardoso
Baixo, percussão, Coros Nuno espírito santo
Bateria, percussão sérgio Nascimento
Coros, glockenspiel, percussão sara Côrte-Real
saxofone alto, saxofone barítono, teclado, percussão, Coros João Cabrita
produção executiva Vachier & Associados, Lda

sempre atuais... uma noite... sem acesso 

bloqueado e em mútuo consentimento.

A atividade do Teatro Viriato não se resume, 

nem se esgota na programação regular 

que é apresentada ao público. Conscien-

te do papel que as instituições culturais 

devem desempenhar no que concerne ao 

apoio artístico, o Teatro Viriato tem vindo a 

disponibilizar espaço, equipamento e apoio 

técnico para que os artistas de diversas 

áreas possam desenvolver os seus projetos 

numa atmosfera de maior criatividade, com 

acesso às melhores condições de trabalho 

e, consequentemente, com uma notória di-

vulgação junto dos mais variados públicos.

O Teatro Viriato acredita que, para além, 

do apoio individual que é concedido a cada 

companhia, artista ou projeto, esta coope-

ração permite a existência de uma maior 

mobilidade intelectual e estimulo criativo e 

possibilita uma descentralização dos focos 

de formação e criação ao nível das artes de 

palco. Neste trimestre, de janeiro a março, 

o Teatro Viriato acolhe duas residências nas 

áreas do Teatro e da Dança. 

REsIDÊNCIAs ARtÍstICAs

TEaTRO

06 a 10 FeV

BaBel
de LEtIZIA RussO

encenação sóNIA BARBOsA

apresentação informal ao público dia 10 FeV

Dança

19 a 23 mar

toY pIano
de tâNIA CARVALHO

apresentação informal ao público dia 23 mar
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Atrás do palco há luzes brilhantes e diferentes cores, cama-

rins onde as personagens se disfarçam e diversos esconderi-

jos mágicos. Sim, porque o Teatro é um local mágico. Aqui uma 

simples visita pode transformar-se numa caça ao tesouro, uma 

busca pelo Tesouro Faz de Conta onde a imaginação é o ingre-

diente essencial para cada um transformar uma caixa de cartão 

num belo castelo para a rainha e, quem sabe, para um dos três 

porquinhos que fala francês e toca piano.

Neste faz de conta, a plateia, o palco, os camarins, as zonas 

técnicas, as salas de ensaio e todas as zonas invisíveis ao pú-

blico em geral são desvendadas. Para conhecer como funciona 

o Teatro e o mundo da imaginação basta embarcar nesta caça 

ao tesouro.

VISITa GUIaDa

09 a 13 Jan, 01 e 02 FeV, 27 e 28 FeV

um tesouro FaZ de Conta
de MARGARIDA GONÇALVEs

orientação RAQuEL MARCOs

10h30 e 15h00 | 50 min.
Lotação 1 turma / sessão
Público-alvo pré-escolar
Preço 13

conhecer o teatro...

Grupos Escolares e 

Grupos Organizados 

Mediante marcação prévia 

Outros Públicos 

Visita guiada sem 

animação e sem jogos. 

entrada Gratuita

Mediante marcação prévia 

VIsItas/ oFICInas 

O formato das visitas/oficinas foi 

concebido em função do público 

escolar, adaptando os percur-

sos, os conteúdos e os objetivos 

a cada nível de ensino. Através 

de estratégias e recursos pe-

dagógicos e criativos, estas vi-

sitas/oficinas de sensibilização 

procuram despertar o espírito 

de descoberta, de aprendiza-

gem e de interpretação e apelar 

aos sentidos, na interação com 

os espaços e as memórias do 

teatro.
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Faça-se amIgo... 
O MELHOR DOs PREsENtEs!

©
 D

R

Amigos · 2012

Vivace Tipografia Beira Alta, Lda.; 

allegro BMC CAR • Dão · Quinta do Perdigão • Hotel Avenida • Pascoal Luz e som; 

moderato Abyss & Habidecor • blog/magazine: obvious • Restaurante Tia iva; 

andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos osório de Almeida 
Mateus • Maria sofia Leitão • Pastelaria Doce Camélias, Lda; 

adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Carvalho • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana 
Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Armanda Paula 
Frias sousa santos • Clínica Veterinária de Mangualde • Carlos Dias Andrade e Maria 
José Andrade • Célia Cláudia Lourenço Rodrigues • engrácia Castro • Farmácia Ana 
Rodrigues Castro • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando soares 
Poças Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças • GAes, Centros Auditivos • isabel 
Maria Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • José 
Gomes Moreira da Costa • Júlia da Conceição Correia Alves • Julieta Teresa Ribeiro 
• Júlio da Fonseca Fernandes • Luís Manuel de sousa Peixeira • Maria de Fátima 
Ferreira e Armando Ferreira • Maria do Céu Almeida Cunha Coelho •  Maria José 
Agra Regala Fonseca e João José Correia Fonseca • Marina Bastos • Martin obrist e 
Maria João de ornelas Andrade Diogo obrist • Miguel Augusto Costa e Mónica sobral 
• Nanja Kroon • Paula Nelas • Pieter Rondeboom e Magdalena Rondeboom • Raul 
Albuquerque e Vitória espada • Teresa da Conceição Azevedo • Vítor Domingues;

júnior Afonso Couto Leitão Borges • Ana Mafalda seabra Abrantes • Ana Margarida 
Rodrigues • Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa seabra Abrantes • Diogo Rafael 
Teixeira Ascenção • eva do Amaral Ferreira • Francisca Couto Leitão Borges • 
Mariana Costa Fong Vieira Gomes • Marta Ribeiro Figueiredo • Matilde Figueiredo 
Alves • sofia Costa Fong Vieira Gomes.

E outros que optaram pelo anonimato.

    algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

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

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

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

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

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

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

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

Mecenas · 2012

O CENtRO DE ARtEs DO EsPECtÁCuLO DE VIsEu
AssOCIAÇÃO CuLtuRAL E PEDAGóGICA
AGRADECE AOs MECENAs E AMIGOs DO tEAtRO VIRIAtO PELO GENEROsO CONtRIButO.

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

largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC Viseu · 3501-909 VIseu 

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

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

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


