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todos os textos estão redigidos de acordo com as novas 
normas ortográficas, à exceção do editorial.
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Quando escrevemos sobre uma nova temporada 

fazemo-lo sempre por antecipação, ou melhor 

dizendo, escrevemos sobre o futuro com a carga do 

presente. e o momento que se vive actualmente em 

Viseu é muito intenso! sente-se a movida, um fluxo 

que coloca a dinâmica cultural na ordem do dia. o 

Verão tem “refrescado” a cidade, que passou a sonhar 

sem fronteiras, reinventando-se. A cidade mobiliza 

os habitantes, é como se de repente se visse o corpo 

da força telúrica que a anima. Nesse aspecto, Viseu é 

surpreendente porque quando não se mostra, também 

não hiberna. Tem a capacidade da metamorfose. Passa 

de formiga a cigarra, sem deixar de ser formiga.

Com a nova temporada, voltaremos ao tempo de um certo 

recolhimento, no Teatro Viriato. Vamos celebrá-lo com 

muita palavra, umas de hoje outras de outros tempos 

mas sempre alimentadas pela autenticidade com que 

enfrentamos o futuro. A dança na sua expressão mais 

diversificada, porque é de uma dança de assinatura 

própria que se trata, fará parte de um ciclo que reúne 

várias tendências e gerações. A vertente do trabalho 

com a comunidade promete ser tão surpreendente como 

o resto da programação. o tempo que aí vem obriga-

nos a recolher mas não é por isso que abdicamos de 

surpreender e fazer destes momentos de interior uma 

respiração para a vida.

Paulo Ribeiro

EDITORIAl

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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Pela terceira vez, os Artistas Unidos escolhem o Te-

atro Viriato para estrear um novo trabalho, no arran-

que da nova temporada. o próximo quadrimestre, 

setembro a dezembro, conta ainda com as estreias 

do novo projeto com a comunidade, desenvolvido pelo 

coreógrafo André Mesquita, e do filme-concerto que 

será musicado ao vivo, com banda sonora composta 

pelo diretor do Conservatório Regional de Música de 

Viseu, José Carlos sousa. A palavra estará em desta-

que ao longo dos próximos quatro meses de progra-

mação com a apresentação de produções de teatro 

de encenadores que têm vindo a conquistar um es-

paço importante no panorama português, impulsio-

nados pelo reconhecimento internacional. Mantendo 

uma clara aposta na sensibilização de públicos para 

a dança contemporânea, o Teatro Viriato promove 

a terceira mostra de dança New Age, New Time. Na 

música, para além da continuada promoção de cafés-

concerto, destaque para a atuação da orquestra Jazz 

de Matosinhos com o trio de Carlos Bica a encerrar a 

temporada.

A nova temporada abre com a estreia de gata em te-

lhado de Zinco Quente (19 e 20 de setembro), uma 

produção dos Artistas Unidos, que viaja até ao trágico 

sul de Tennessee Williams, onde tudo se agita por di-

nheiro. Peça imortalizada pelo cinema de Hollywood, 

é recuperada pelo encenador Jorge silva Melo que 

se propõe a abordar os dilemas, a ansiedade e a so-

freguidão intensa que vivem todas as personagens. 

Artista residente do Teatro Viriato em 2014, o coreó-

grafo André Mesquita apresenta um novo trabalho 

desenvolvido com a comunidade. em nós – isto é o 

meu corpo (26 e 27 de setembro), o coreógrafo e 17 

participantes tentaram pensar, ao longo de um pro-

cesso criativo de cerca de dois meses, num conjunto 

de possibilidades sobre o nós e sobre a sociedade.

o mês de outubro abre com um café-concerto com o 

coletivo malus (08 de outubro), composto por três im-

provisadores com carreiras consolidadas e que apre-

sentam em Viseu o seu disco de estreia. simão do 

Vale, jovem criador que tem feito o seu percurso for-

mativo e artístico em itália, regressa a Portugal para 

explorar um dos seus textos (Hamlet), um dos seus 

autores (shakespeare) e uma das suas personagens 

favoritas (Gertrude). A partir deste texto, ele cria uma 

nova dramaturgia centrada em gertrude (11 outubro), 

mãe de Hamlet, rainha estrangeira, que se vê isolada 

numa corte portuguesa. o encenador faz-se acompa-

nhar da atriz italiana Fiammentta Bellone. Depois de 

uma primeira apresentação durante o festival VISEU 

A 24 MAI a 01 JUN, o mundo mágico das sombras de 

miraginava (16 a 18 de outubro) regressa ao Teatro 

Viriato. Neste espetáculo, que tem como ponto de 

partida a obra poética de Lourdes Castro, as inter-

pretes Leonor Keil e Margarida Gonçalves convidam à 

descoberta de sabores, cheiros, olhares e sensações 

diversas. Proporcionando um verdadeiro exercício de 

cidadania, nacional material Paisagem com argonau-

tas (22 a 25 de outubro) desafia o público a integrar 

uma performance-debate que versa sobre a imigra-

ção. em cada sessão do espetáculo, caberá ao público 

decidir o destino da imigrante Medeia.

o mês de novembro inicia com música, com o concer-

to tempo (01 de novembro), no qual Adriana Queiroz 

cria paisagens sonoras que transportarão o público 

para o universo da música francofona. o Trigo Limpo 

Teatro ACeRT apresenta no Teatro Viriato o Fascismo 

dos bons homens (07 e 08 de novembro), uma peça 

de teatro inspirada no romance de valter hugo mãe, A 

Máquina de Fazer Espanhóis. A jovem companhia cir-

cense do Quebec, Cirque Alfonse, cujos fundadores 

trabalharam com as mais importantes companhias 

de circo de renome internacional, apresentam-se 

pela primeira vez em Portugal no Teatro Viriato com 

timber (14 a 16 de novembro), um espetáculo de novo 

circo inspirado nas façanhas dos primeiros lenhado-

res e madeireiros Norte-Americanos e no mundo de 

InTRODUÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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silvicultura da pequena quinta da família. em Timber, 

o odor a pinheiro acabado de cortar funde-se com 

a banda sonora folk tradicional e com os invulgares 

aparatos acrobáticos. o espetáculo é apresentado em 

parceria com o são Luiz Teatro Municipal (21 e 22 de 

novembro) e com o Teatro Nacional são João (28, 29 

e 30 de novembro). Mantendo a parceria com o Cine 

Clube de Viseu, o Teatro Viriato volta a promover a 

estreia de mais um filme-concerto. number, Please? 

e Viagem à lua (26 de novembro) serão musicados ao 

vivo pelo diretor do Conservatório Regional de Músi-

ca, José Carlos sousa, autor da composição da ban-

da sonora. o mês encerra com a história trágica de 

yerma (29 de novembro), uma adaptação do poema 

de Federico Garcia Lorca pelo encenador João Garcia 

Miguel. este espetáculo foi considerado pela socie-

dade Portuguesa de Autores o Melhor Espetáculo de 

2014.

dez anos depois nas montanhas (03 de dezembro) é 

uma conferência-performance na qual Luís Costa e 

Manuela Barile dão a conhecer o trabalho desenvolvi-

do pela Binaural/Nodar ao longo dos seus 10 anos de 

existência. Para o público mais jovem, o Teatro Viriato 

propõe Peregrinação (04 a 06 de dezembro). Marce-

lo Lafontana recupera a viagem narrativa do desco-

bridor Fernão Mendes Pinto e cruza o seu Teatro de 

Papel com os recursos audiovisuais e do multimédia. 

Num palco transformado em estúdio de cinema, ce-

nários e personagens desenhados e recortados em 

cartão são manipulados perante o olhar de câmaras 

de vídeo. Com o intuito de dinamizar o reportório para 

Viola solo e eletrónica, o músico João Pedro delgado 

(10 de dezembro) ocupa o palco do foyer para um ca-

fé-concerto que coloca em contraste o universo ele-

trónico e as obras para viola solo. o mês de dezembro 

fica ainda marcado pela apresentação da peça cyrano 

de bergerac (12 e 13 de dezembro), numa readapta-

ção do clássico de edmond Rostand pela companhia 

Primeiros sintomas. Dada a complexidade no que 

toca ao número de personagens que recriam os am-

bientes e contribuem para os discursos da peça, a 

companhia Primeiros sintomas irá levar a cabo um 

Workshop para Figurantes de 03 a 08 de dezembro. 

A temporada encerra com um concerto a não perder 

porque junta em palco a orquestra Jazz de matosinhos 

e trio azul (19 de dezembro), coletivo do contrabaixis-

ta Carlos Bica. este concerto estreia em dezembro, 

primeiramente, na Casa da Música e viaja de seguida 

para Viseu e para Culturgest (Lisboa).

No âmbito do sentido Criativo, a temporada de se-

tembro a dezembro terá uma componente muito forte 

de formação para professores, educadores de infân-

cia e para profissionais que trabalham com públicos 

com necessidades especiais. Numa parceria com o 

Ministério da educação e da Ciência, o Teatro Viriato 

promove a oficina de teatro (11 de setembro a 31 de 

outubro) para educadores de infância e Professores 

e que será orientada pelo encenador Graeme Pulleyn. 

esta ação de formação será creditada pelo CCPFC. o 

diretor do grupo Dançando com a Diferença, Henrique 

Amoedo, desenvolverá em Viseu, de 20 de outubro a 

07 de dezembro, um trabalho de sensibilização para 

a inclusão através da dança com diversas instituições 

da região que prestam apoio a pessoas com deficiência. 

Para os educadores de infância e professores que 

também trabalham com cidadão portadores de defi-

ciências, o Teatro Viriato sugere a ação de formação 

museu aberto: mediar públicos com necessidades es-

peciais (01 a 03 de novembro), que terá um cariz teó-

rico-prático e pretende apresentar, discutir e explo-

rar algumas das estratégias seguidas pela equipa de 

Necessidades educativas especiais do Programa Gul-

benkian para a educação, Cultura e Ciência. Também 

esta formação será creditada pelo CCPFC. estreado 

em outubro de 2013, Vissaium (13 e 20 de setembro) 

regressa novamente para percorrer as ruas de Viseu 

e dar a conhecer o património arqueológico da cida-

de. o espetáculo só será novamente apresentado em 
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2015. Com o intuito de preparar o novo espetáculo in-

titulado The Wall, Miguel Fragata proporciona encon-

tros (31 de outubro a 01 de novembro) com crianças, 

famílias e professores para refletirem em conjunto 

sobre o que separa e o que une adultos e crianças. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Teatro Viriato apre-

senta new age, new time (19 a 22 de novembro), uma 

mostra de dança contemporânea onde os coreógra-

fos nacionais têm oportunidade de dar a conhecer as 

suas mais recentes criações. o programa para estes 

quatro dias inclui Play False de António Cabrita e são 

Castro (19 de novembro), something still Uncaptured 

de Maria Ramos (20 de novembro), a estreia absoluta 

de e Pur si muove de Francisco Camacho (21 de no-

vembro) e landing de Né Barros (22 de novembro). 

A terceira edição deste ciclo estende-se à escola de 

Dança Lugar Presente, uma vez que os coreógrafos 

presentes na mostra irão ministrar aulas abertas 

destinadas a todos os interessados em dança con-

temporânea. os participantes terão a oportunidade 

de aprofundar conhecimentos com coreógrafos e bai-

larinos que são uma referência a nível nacional.

De 19 de setembro a 19 de dezembro, para ver no 

Foyer do Teatro Viriato a exposição léxico dançante, 

que reúne imagens da segunda edição da mostra New 

Age, New Time, da autoria do fotógrafo José Alfredo.
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RESIDÊncIAS ARTÍSTIcAS

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

ta na programação regular que é apresentada ao público. 

Consciente do papel que as instituições culturais devem 

desempenhar no apoio ao tecido artístico, o Teatro Viria-

to tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio 

técnico para que os artistas de diversas áreas possam 

desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior 

criatividade, com acesso às melhores condições de traba-

lho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar 

opções em palco, potenciar os resultados dos projetos em 

ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns con-

vidados para conversas pós-ensaios e/ou apresentações 

informais.

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

dido a cada companhia, artista ou projeto, esta cooperação 

fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim 

como permite uma descentralização dos focos de forma-

ção e criação ao nível das artes de palco.

teatro
01 a 05 set

o que é que o meu paI não 
me Contou Da guerra
AMARElO SIlVESTRE

teatro
11 a 16 DeZ

the wall
MIGUEl fRAGATA
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TeATRo ViRiATo em Rede

reDe 
De programação 
Cultural 

5 sentidos

Pensada para promover a programação cultural e a produção 

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

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

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

de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente 

na troca de saberes, processos e experiências de trabalho. 

Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos 

os parceiros e que permita apoiar os artistas e responder às 

suas necessidades através de ações concertadas no âmbito da 

coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do 

acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação 

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

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

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

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

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

Nacional São João (Porto) e o Teatro Virgínia (Torres Novas). 

©
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s 
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Projeto apoiado por

CirCus Lab
programa Pegada CuLturaL

CIRCUS LAB é um projeto que define um programa com um foco particular para a disciplina do Novo Circo e cuja 

aproximação à área prevê:

· uma forte componente educacional junto das escolas do território;

· a apresentação de espetáculos nacionais e internacionais (sessões escolares e sessões para todo o público);

· a criação artística;

· uma conferência itinerante;

· a relação ao nível regional com estruturas artísticas profissionais: Trigo Limpo Teatro/Acert, Companhia Paulo 

Ribeiro, Binaural/Nodar;

· a relação ao nível inter-regional com estruturas de programação artística profissionais: Centro Cultural Vila Flor 

(Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo);

· a parceria com escolas da região: Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agrupamento de Escolas de S. Pedro do 

Sul, Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, Escola Secundária Viriato (Viseu);

· a parceria internacional com a companhia Cirkus Xanti (Noruega).

CIRCUS LAB, decorre entre 2015 e 2016, e é um projeto do Teatro Viriato que resulta de uma candidatura ao programa 

Pegada Cultural – uma cooperação com a Direção-Geral das Artes (DGArtes) e o Conselho das Artes da Noruega no 

âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. 
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Com o intuito de enfatizar a cooperação e a ligação dos 

públicos escolares com instituições culturais e a for-

mação de docentes de todos os grupos disciplinares, o 

Ministério da Educação e Ciência, através da Equipa de 

Educação Artística, promove um Curso de Teatro. Divi-

dido em dois módulos, este curso de teatro organiza-se 

em torno de um conjunto de reflexões sobre metodolo-

gias, pedagogias e estratégias de comunicação, tendo 

em vista o trabalho na sala de aula ou com grupos de 

teatro nas escolas. Valorizar o teatro como forma de 

arte, promover o contacto direto com um conjunto de 

práticas teatrais, fomentar o conhecimento de diferen-

tes correntes dramatúrgicas portuguesas, clássicas e 

contemporâneas, valorizar os conteúdos curriculares 

de diferentes disciplinas nos vários níveis de ensino e 

mobilizar os conhecimentos e as atividades mais “ajus-

tadas” ao desenvolvimento da criatividade e do espírito 

critico são alguns dos objetivos gerais que se preten-

dem alcançar com este curso.

* Para formaliZar a inScrição

conTacTar a ViSProf 

· visprofviseu@gmail.com

· 232 416 409 · 961 446 320

As inscrições serão sujeitas a seleção.

ação de Formação / creditada Pelo ccPFc

11 set a 31 out

oFICIna De teatro
MInISTéRIO DA EDUcAÇÃO E DA cIÊncIA | orientação GRAEME PUllEyn

público-alvo educadores de Infância, 

professores do ensino Básico, secundário e de educação especial 

móDulo 1

11, 16, 18, 19, 23, 25, 26 e 30 set / ter, qui e sex 18h00 às 21h00

móDulo 2 

02, 07, 09, 14, 16, 28 e 30 out / ter e qui 18h00 às 21h00
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O curso de Teatro organiza-se em torno de um conjunto de reflexões sobre metodologias pedagógicas e estratégias 

de comunicação, tendo em vista o trabalho na sala de aula ou com grupos de Teatro na Escola. Neste contexto, 

destacam-se os seguintes objetivos gerais: 

• Valorizar o Teatro como forma de arte; 

• Promover o contacto direto com um conjunto de práticas teatrais; 

• Incentivar um contacto mais próximo com os públicos escolares, articulando a relação entre a Educação e 

a Cultura; 

• Fomentar o conhecimento de diferentes correntes dramatúrgicas portuguesas, clássicas e contemporâne-

as; 

• Valorizar os conteúdos curriculares de diferentes disciplinas nos vários níveis de ensino; 

• Mobilizar os conhecimentos e as atividades mais “ajustadas” ao desenvolvimento da criatividade e do es-

pírito critico. 

Ao nível específico, este curso de teatro pretende: 

• Trabalhar a linguagem do corpo: 

abordagem à disponibilidade corporal; 

tomada de consciência do corpo e do gesto/movimento; 

“jogo” das emoções; 

relacionamento com os outros; 

jogo dramático; 

o real e o ficcional; 

• Desenvolver as capacidades expressivas, gestuais, corporais e vocais dentro das componentes espaço-

tempo; 

• Potenciar a exploração dos sentidos (visão, audição...); o seu apuramento e particularização; 

• Integrar a palavra/sentido do texto no jogo corporal de movimento/relacionamento; 

• Apropriar os sons e os sentidos das palavras a partir da sua “fisicalidade” e da “corporização” das imagens; 

• Articular as relações entre o corpo e o espaço cénico; 

• Experimentar leituras encenadas enquanto processos “parateatrais” que podem partir de um texto narra-

tivo, dramático ou mesmo lírico; 

• Sensibilizar para o prazer da leitura; 

• Adquirir consciência da voz/expressão oral; 

• Analisar os diferentes aspetos da utilização da palavra (a dicção, a respiração, a colocação da voz, a articu-

lação); 

• Demonstrar a necessidade do uso intencional de ações e palavras; 

• Desenvolver as capacidades de observação, análise, síntese, memorização, perceção visual e concentração. 

// OBJETIVOS DA OFICINA DE TEATRO
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Natural de Doncaster, no norte da inglaterra. em inícios 

de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro Re-

gional da serra do Montemuro, que produziu Lobo-Wolf, 

El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada Nacional, 

Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, Hotel Tomi-

lho e Sucata Sisters, entre outros espetáculos. Projetos 

individuais recentes incluem Dimas, O Adolescente Mío-

pe e O Teatro Mais Pequeno do Mundo. No Teatro Viriato 

desenvolve há oito anos um projeto para jovens atores. 

É professor de expressão Dramática na escola superior 

de educação de Viseu e de

escolas e Métodos de encenação na Faculdade de Le-

tras da Universidade de Coimbra.

GRAeme PULLeYN 

bIOGRAfIA
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Vissaium* é um espetáculo que viaja pelas ruas e convida 

à fruição do património arqueológico de Viseu. Durante 

o percurso, que vai desde a Rua Direita, passando pela 

muralha da Rua Formosa e pelo Museu Grão Vasco, são 

descobertas pedras antigas, sítios arqueológicos ainda 

por escavar e artefactos que contam histórias de um lu-

gar que foi desde sempre partilhado por muitos povos 

que por aqui habitaram e deixaram a sua marca. 

Uma viagem onde existe um soldado, uma lusitana que 

sabe ler pedras e uma especialista em teorias que preci-

sam de ser provadas porque, afinal de contas, os arque-

ólogos têm muitas dúvidas e a história não é uma ciência 

exata e imutável. 

*nome da cidade na época pré-romana e romana que deu 

origem ao nome da cidade de Viseu.

Notas: Recomenda-se a utilização de calçado confortável. 

Com condições climatéricas adversas o espetáculo reali-

za-se no Teatro Viriato. 

teatro

13 e 20 set 

VIssaIum
direção MARIA GIl (PT)

sáb 17h00 | 60 min. aprox.

público-alvo m/ 8 anos

lotação 20 participantes | preço 43 descontos não aplicáveis

próximas apresentações a divulgar em 2015 
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direção Maria Gil 
Consultoria Património Arqueológico

Pedro Sobral 
Cocriação e Interpretação Graeme Pulleyn, Rafaela 

Santos e Ana Bento 
Produção Teatro Viriato 

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

nário de qualquer criança e também de muitos adultos. 

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

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

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

afundou, etc, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pedro sobral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a melhor sala de aula!

maria gil

// SOBRE VissaiUm
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Concluiu a licenciatura em educação Musical em 2001, 

e frequentou uma Pós-Graduação em Musicoterapia, 

tendo, paralelamente, efetuado um percurso formativo 

na área da pedagogia musical. integrou a orquestra Ju-

venil do Centro. Compôs e interpretou ao vivo a música 

dos espetáculos Gracinda, a linda, Raiz de Memória e Mar 

Alto Atrás da Porta. orientou os grupos musicais Tubo de 

Ensaio e darteRITMO no âmbito do projeto entre Teias. 

Diretora musical do espetáculo Sempre em frente até 

amanhecer. orienta a oficina Primeiros Sons – 1ª Viagem 

ao Espaço (Casa da Música). Leciona a disciplina de Mú-

sica na escola superior de educação de Viseu.

Natural de Doncaster, no norte da inglaterra. em inícios 

de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro Re-

gional da serra do Montemuro, que produziu Lobo-Wolf, 

El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada Nacional, 

Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, Hotel Tomi-

lho e Sucata Sisters, entre outros espetáculos. Projetos 

individuais recentes incluem Dimas, O Adolescente Mío-

pe e O Teatro Mais Pequeno do Mundo. No Teatro Viriato 

desenvolve há oito anos um projeto para jovens atores. 

É professor de expressão Dramática na escola superior 

de educação de Viseu e de

escolas e Métodos de encenação na Faculdade de Le-

tras da Universidade de Coimbra.

estreou-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de 

Joyce Carol oates, encenação de Jorge silva Melo. É 

atriz regular no projeto Teatro Mais Pequeno do Mundo. 

em Dança, participou em espetáculos de olga Roriz e 

Madalena Victorino. Participou em telefilmes, em cur-

tas e longas-metragens de cinema. Responsável pela 

encenação dos espetáculos Areena, Alices, Mexe-te!, 

Mar Alto Atrás da Porta, Raiz de Memória, João Torto, So-

nhos Rotos e Mulher Mim. Cofundadora da companhia de 

teatro Amarelo silvestre.

bIOGRAfIAS

ANA BeNTO | cocriação e interpretação

GRAeme PULLeYN | cocriação e interpretação

RAFAeLA SANTOS | cocriação e interpretação
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Pedro sobral de Carvalho, licenciado em História, va-

riante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, mestre em Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, embo-

ra especialista em Megalitismo da Beira Alta, tem-se 

dedicado igualmente, nos últimos 15 anos, ao estudo 

da cidade de Viseu. efetuou mais de 50 intervenções 

arqueológicas no Centro Histórico de Viseu tendo feito 

descobertas essenciais para o conhecimento da história 

da cidade. Atualmente é diretor executivo da empresa 

eon, indústrias Criativas, onde para além da área de Ar-

queologia, coordena a área de Museologia e da Gestão 

Cultural.

PedRO SOBRAL | consultoria património arqueológico

Nasceu em 1978, licenciada em Formação de Atores/

encenadores pela escola superior de Teatro e Cinema. 

Tem um mestrado intimidade e Performances Auto-

biográficas, pelo Departamento de estudos de Teatro, 

Cinema e Televisão da Universidade de Glasgow. Como 

atriz trabalhou com vários encenadores nacionais e 

internacionais e também participou em cinema. É co-

criadora do Teatro do silêncio onde já encenou vários 

projetos, nomeadamente para a infância. Colabora com 

outros criadores em Teatro e desde 2003 tem leciona-

do em várias escolas do país. em 2010 fundou a edito-

ra Elefante Azul Clarinho, com o objetivo de criar textos 

para cena.

mARIA GIL | direção
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A mostra de dança New Age, New Time, promovida pelo 

Teatro Viriato, tem-se afirmado como um importante es-

paço aberto para os vários criadores nacionais escritura-

rem, através dos corpos e dos movimentos, o seu voca-

bulário artístico e as suas mensagens singulares sobre 

a dança. 

De ano para ano, no âmbito desta mostra, o Teatro Viriato 

acolhe assim uma pluralidade de linguagens coreográ-

ficas, que o fotógrafo José Alfredo regista em imagens 

das quais emanam a beleza e um conjunto de emoções 

fugazes, mas que se imprimem nas memórias mais pro-

fundas.

Fotógrafo profissional desde 1982, José Alfredo colabo-

ra com o Teatro Viriato desde 1998. Já expôs individu-

almente e coletivamente trabalhos fotográficos. Do seu 

percurso consta ainda a atribuição de vários prémios em 

concursos de fotografia.

exPosição / Foyer

19 set a 19 DeZ

léxICo Dançante
fotografias de jOSé AlfREDO (PT)

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

entrada gratuita
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Heranças, valores, filhos, sexo, doença e morte são os 

temas fortes de Gata em Telhado de Zinco Quente, uma 

tragédia de Tennessee Williams, que representa a ter-

ceira estreia dos Artistas Unidos no Teatro Viriato.

No trágico Sul de Tennessee Williams tudo se agita em 

volta do dinheiro. Estreada em Nova Iorque em 1955 com 

direção de Elia Kazan, esta peça ficou célebre graças ao 

belíssimo filme com Elizabeth Taylor, Paul Newman e 

Burl Ives nos papéis principais. No entanto, quer a versão 

de Kazan, quer do filme realizado por Richard Brooks em 

1958 evitaram muitos dos problemas referidos na peça 

original. Será possível devolver ao teatro aquilo que apa-

rentemente o cinema fixou para sempre? Será possível 

ver outra vez Maggie, a Gata como uma aventureira que a 

falta de dinheiro cega? Será possível voltar a pôr no palco 

estes dilemas, esta ansiedade, esta sofreguidão? Para o 

encenador Jorge Silva Melo isso é possível.

teatro

19 e 20 set

gata em telhaDo De ZInCo quente
de TEnnESSEE wIllIAMS | encenação jORGE SIlVA MElO (PT) | ARTISTAS UnIDOS

sex e sáb 21h30 | 120 min aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 16 anos

esPaço criança disPonÍVel
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tradução Helena Briga Nogueira 

Com Catarina Wallenstein, Rúben Gomes, Américo Silva, 
Isabel Muñoz Cardoso, João Meireles, João Vaz, 

Tiago Matias, Vânia Rodrigues, Rafael Barreto 
e as estagiárias da ESTC Inês Laranjeira e Margarida Correia 

Cenografia e Figurinos Rita Lopes Alves 

Construção Thomas Kahrel 

luz Pedro Domingos 

som AndrJSM 

Fotografia Jorge Gonçalves 

assistência Leonor Carpinteiro 

produção executiva João Meireles 

encenação Jorge Silva Melo 

uma produção Artistas Unidos, Teatro Viriato, 
Fundação Centro Cultural de Belém 

e Teatro Nacional S. João

apoio Centro Cultural do Cartaxo
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São tão extraordinários, tão dotados, tão livres os atores que tenho vindo a ver surgir à minha volta, tão únicos. E são tão 

extraordinários os atores com quem há anos venho trabalhando uma, duas, só três ou quatro vezes, é tão extraordinária a 

liberdade e a integridade conseguidas nestes já 17 anos dos Artistas Unidos. E estava a ver as rugas começarem a surgir, 

os cabelos brancos a aparecer e dei um berro: não quero que estes atores a quem tudo devo, a vida, a arte, o amor, tudo, 

a vida de todos os dias, não quero que percam aqueles papéis que foram escritos para eles, não quero deixar passar o 

tempo, quero ver a Maria João Luís, quero ver o João Perry, quero ver o Marco Delgado, quero ver a Catarina Wallenstein, 

quero ver a Maria João Falcão, sim, quero ver o Rúben Gomes, quero ver a Elsa Galvão, e outra vez a Maria João Pinho, 

sim, quero ver a Andreia Bento, sim, quero vê-los a decifrarem comigo as tortuosas peças de Tennessee Williams, aque-

les papéis que só agora podem fazer, agora que o doce pássaro da idade já vai voando. Gostei, no outro dia, de ler o meu 

adorado Peter Stein dizer ao jornal Público: “nunca quis ser encenador quando era novo, queria só ajudar uns atores.” É 

tal qual: ajudar uns atores que admiro, encontrar teatros, dinheiro, tempo, colegas, roupas para eles nos darem o que só 

os atores sabem: lágrimas, risos, suores, no fundo, abraços estreitos durante a noite.

Foi assim que nasceu esta ideia de revisitar três peças de Tennessee Williams, três peças em que os atores encontram um 

mundo, peças de outros tempos, de outros palcos, peças que saberei ajudar a fazer.

Pois só isso agora desejo: ajudar a fazer.

E que cada espectador possa guardar dentro de si a extraordinária liberdade destes artistas maravilhosos cuja disponibi-

lidade e grandeza não sei se merecemos.

jorge silva melo

// SOBRE OS ATORES

Tem o curso do iFiCT (1989) e é diplomado (Teatro, 1994) 

pela esTC, tendo trabalhado com Ávila Costa, José Pei-

xoto, João Lagarto, Carlos Avilez, Rui Mendes, Diogo 

Dória, Depois da Uma… teatro?, Francisco salgado, Ma-

nuel Wiborg e no cinema com Jorge silva Melo e Alberto 

seixas santos. Colabora com os Artistas Unidos desde 

1996, tendo participado recentemente em Comemora-

ção de Harold Pinter (2010), Um Homem Falido de David 

Lescot (2011), Chove em Barcelona de Pau Miro (2011), Da 

República e das Gentes de Manuel Gusmão e Jorge silva 

Melo (2011), Não se Brinca com o Amor de Alfred de Mus-

set (2011-12), A Farsa da Rua W de enda Walsh (2011-12), 

A Morte de Danton de Georg Büchner (2012), Os Caprichos 

da Marianne de Alfred de Musset (2012), Feliz Aniversário 

de Harold Pinter (2012).

bIOGRAfIAS

AmÉRICO SILVA
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É diplomada (Atores/encenadores, 2000) pela esTC. 

Como atriz trabalhou no Pogo Teatro, TiL, Malaposta 

(com Ana Nave), Teatro Aberto (com José Wallenstein). 

Realizou o estágio profissional curricular nos Artistas 

Unidos que integra desde 2001, tendo participado re-

centemente em Cantigas de Uma Noite de verão de David 

Greig (2010), Desejo de Beneti Jornet (2011), Da Repúbli-

ca e das Gentes de Manuel Gusmão e Jorge silva Melo 

(2011), Não se Brinca com o Amor de Alfred de Musset 

(2011-12), Herodíades de Giovanni Testori (2012), O Rapaz 

da Última Fila de Juan Mayorga (2012), Feliz Aniversário 

de Harold Pinter (2012).

Tem os cursos do iFiCT (1992) e iFP (1994).Trabalhou com 

Margarida Carpinteiro, António Fonseca, Aldona skiba-

Lickel, Ávila Costa, João Brites, Melinda eltenton, Fili-

pe Crawford, Joaquim Nicolau, Antonino solmer e Jean 

Jourdheuil. integra os Artistas Unidos desde 1995, tendo 

participado recentemente em Comemoração de Harold 

Pinter (2010), Fala da Criada... de Jorge silva Melo (2010-

11), Um Homem Falido de David Lescot (2011), Barcelona, 

Mapa de Sombras de Lluisa Cunillé (2011), Da República e 

das Gentes de Manuel Gusmão e Jorge silva Melo (2011), 

Não se Brinca com o Amor de Alfred de Musset (2011-12), 

A Farsa da Rua W de enda Walsh (2011-12), A Morte de 

Danton de Georg Büchner (2012), Acamarrados de enda 

Walsh (2012), Os Caprichos da Marianne de Alfred de Mus-

set (2012) e Feliz Aniversário de Harold Pinter (2012).

É diplomada pela esTC (Teatro, 2008) e frequentou o 

Conservatoire, em Paris. No cinema, integra o elenco de 

Os Lobos de José Nascimento, Après-Lui de Gael Morel, 

Um Amor de Singularidades de uma Rapariga Loura de 

Manoel de oliveira, U-Mya de Botelho, A Moral Conjugal 

de Artur serra Araújo. Nos Artistas Unidos Não se Brinca 

com o Amor de Alfred de Musset (2011-12).

Frequentou os cursos da ACT. e é uma presença regular 

na televisão (Vila Faia, Liberdade 21, entre outras séries 

e programas). No teatro participou em Amor das Três La-

ranjas, encenação de João Mota (Teatro ibérico, 2005), 

Duelo, encenação de Phippe Leroux (Teatro Mínimo, 

2009) e O Mundo Submerso de Gary owen, encenação de 

Pedro Marques (Teatro Mínimo, 2010). Com os Artistas 

Unidos participou em A Nova Ordem Mundial de Harold 

Pinter (2010), Um Homem Falido de David Lescot (2011), 

Três Autores Catalães em Lisboa (2011), Dias de Vinho e 

Rosas de owen McCafferty (2012), A Morte de Danton de 

Georg Büchner (2012), Os Caprichos da Marianne de Al-

fred de Musset (2012) e Feliz Aniversário de Harold Pinter 

(2012).

ANdReIA BeNTO

ANTÓNIO SImÃO 

CATARINA WALLeNSTeIN 

RÚBeN GOmeS
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estudou na London Film school. Fundou e dirigiu, com 

Luís Miguel Cintra, o Teatro da Cornucópia (1973/79). 

Bolseiro da Fundação Gulbenkian, estagiou em Berlim 

junto de Peter stein e em Milão junto de Giorgio strehler. 

É autor do libreto de Le Château dês Carpathes (baseado 

em Júlio Verne) de Philippe Hersant, das peças Seis Ra-

pazes Três Raparigas, António, Um Rapaz de Lisboa, O Fim 

ou Tende Misericórdia de Nós, Prometeu, Num País Onde 

Não Querem Defender os Meus Direitos, Eu Não Quero Vi-

ver baseado em Kleist, Não Sei (em colaboração com Mi-

guel Borges ) e O Navio dos Negros. Fundou em 1995 os 

Artistas Unidos de que é diretor artístico. Realizou as 

longas-metragens Passagem ou A Meio Caminho, Nin-

guém Duas Vezes, agosto, Coitado do Jorge, António, Um 

Rapaz de Lisboa, a curta-metragem A Felicidade. e os 

documentários António Palolo e Joaquim Bravo, Évora, 

1985, etc, etc, Felicidades, Conversa com Glicínia, Conver-

sas em Leça em Casa de Álvaro Lapa, Nikias Skapinakis 

- O Teatro dos Outros, Álvaro lapa: A Literatura, António 

Sena, A Incessante Mão, Ângelo de Sousa: Tudo o que sou 

capaz e A Gravura: Esta Mutua Aprendizagem. Traduziu 

obras de Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, oscar Wil-

de, Bertolt Brecht, Georg Büchner, Lovecraft, Michelan-

gelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Heiner Müller e Ha-

rold Pinter.

Trabalha com Jorge silva Melo desde 1987, assinou o 

guarda-roupa de vários filmes de Pedro Costa, Joaquim 

sapinho, João Botelho, Margarida Gil, Luís Filipe Costa, 

Cunha Teles, Alberto seixas santos, Pedro Caldas, Tere-

sa Vilaverde, Carmen Castelo Branco, José Farinha, Te-

resa Garcia, Fernando Matos silva e António escudeiro. 

É, desde 1995, a responsável, nos Artistas Unidos, pela 

cenografia e figurinos.

Trabalha com Jorge silva Melo desde 1994, tendo assi-

nado a luz de quase todos os espetáculos dos Artistas 

Unidos. Trabalha regularmente com o Teatro dos Aloés. 

É membro fundador da ilusom e do Teatro da Terra, se-

diado em Ponte de sor, que dirige com a atriz Maria João 

Luís.

JORGe SILVA meLO 

RITA LOPeS ALVeS

PedRO dOmINGOS 
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A partir de questões vulgares como: Que elipses são 

estas que nos cercam, como surgem e porquê, André 

Mesquita reflete sobre aqueles puxões gravitacionais 

inescapáveis, pontos sem retorno que afetam a vida de 

cada um. Desse ponto sem retorno, falam algumas vo-

zes dos intérpretes com que André Mesquita trabalhou 

no processo criativo Heaven ou ainda: tu, em 2013 no 

Teatro Viriato. Falam de uma condição de rendição à 

dança que alguns encontraram mas também de uma 

consolação evanescente. 

Sem fugir às pessoas, à sua geografia, aos seus mo-

dos e mundos interiores, o coreógrafo acredita que as 

fronteiras do prazer tocam a todos de forma muito se-

melhante e que um dos grandes prazeres da socieda-

de parte do entretenimento. Neste processo criativo, 

André Mesquita e os participantes tentaram pensar 

em conjunto possibilidades e, assim, propor algo que 

será sobre nós. 

dança / ProJeto com a comUnidade

26 e 27 set

nós Isto é o meu Corpo
coreografia AnDRé MESqUITA (PT) (Artista Residente // 2014)

sex e sáb 21h30 | 40 min. aprox.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis 

m/ 12 anos

esPaço criança disPonÍVel
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Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Aca-

demia de Dança Contemporânea de setúbal e na Com-

panhia Nacional de Bailado. iniciou a sua carreira como 

bailarino na CeDeCe (setúbal) e na Companhia Portu-

guesa de Bailado Contemporâneo com direção artística 

de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade inde-

pendente desde 2006, ano em que cessou funções como 

bailarino solista e professor residente na Tanz Companie 

do stadt Theater Hildesheim.

Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, partilha 

a respetiva direção artística com Teresa Alves da silva 

e nela desempenha também as funções de coreógrafo 

associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da 

Flandres (Antuérpia, Bélgica), o Balé da Cidade de são 

Paulo (Brasil), o Danish Dance Theater (Copenhaga, Di-

namarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contem-

porâneo e o Tanz Luzern Theater (suíça), entre outros. 

em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable II 

do Ballet Real da Flandres e também como coreógrafo no 

13th International Solo-Tanz-Theater Festival de Estugar-

da.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 

2007 a 2011. em Portugal tem criado através da ToK’ART 

e em parceria com a eGeAC, o Teatro Maria Matos, o Te-

atro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade.

bIOGRAfIAS

ANdRÉ meSQUITA 
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Três improvisadores com carreiras consolidadas apre-

sentam o seu disco de estreia, lançado pela respeitada 

editora lituana No Business. A característica distintiva 

do trio é o uso de microfones de contacto (inclusiva-

mente nas peles do baterista Corsano) ligados a am-

plificadores que levam o som do grupo para paisagens 

alienígenas.

Embora também exponham uma vertente musical 

mais “convencional”, que demonstram as potenciali-

dades do grupo no domínio somente acústico, a pro-

posta artística assenta sobretudo no uso de técnicas 

extensivas, que revelam uma profunda pesquisa das 

propriedades de cada um dos instrumentos e dos efei-

tos que a sua “preparação” e amplificação provocam 

na linguagem global do grupo.

caFÉ-concerto / Foyer

08 out

malus

qua 22h00 | 70 min. 

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 12 anos 

©
 D

R

saxofone Rodrigo Amado 
turntable e eletrónica DJ Ride 

Bateria Gabriel Ferrandini 
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Contrabaixista português, nascido em 1974. Atualmente 

reside em Bruxelas. 

Provido de uma enorme curiosidade e de um reconheci-

do rigor nas pesquisas que tem vindo a desenvolver na 

extensão das possibilidades tímbricas do contrabaixo, 

Hugo Antunes tem abraçado uma pluralidade de proje-

tos, dentre os quais convirá destacar o Scott Fields free-

tet, Velkro, Sun 7 e Cornettada. em 2010, editou Roll Call 

(Clean Feed), um disco aclamado pela crítica especiali-

zada.

Trompetista norte-americano e natural do estado do 

oregon, Nate Wooley tem vindo a ganhar crescente re-

levância na cena musical nova-iorquina, desde a sua 

chegada à cidade, em 2001. A elevada demanda pela sua 

participação nos mais diversos projetos, desde o jazz 

até ao noise, tornou-o, em apenas uma década, um dos 

instrumentistas mais respeitados internacionalmente. 

Tem atuado regularmente com importantes figuras da 

música atual, como John Zorn, Anthony Braxton, eliane 

Radigue, Ken Vandermark, Fred Frith, evan Parker, sen-

do colaborador frequentemente de músicos como Chris 

Corsano, C. spencer Yeh, Peter evans e Mary Halvorson. 

o seu último disco enquanto líder, intitulado The throne 

of friendship, figurou nas mais relevantes listas de “dis-

cos do ano 2013”.

Nascido em Nova Jérsia em 1975, Chris Corsano é um 

dos mais importantes músicos criativos da sua geração. 

Gravou com evan Parker, Jim o’Rourke, Kim Gordon, 

Glenn Jones, Bill orcutt, Jandek, Björk e Thurston Moo-

re, Matt Valentine, Six Organs of Admittance e Sunburned 

Hand of the Man, apenas para citar alguns nomes facil-

mente reconhecíveis.

bIOGRAfIAS

HUGO ANTUNeS

NATe WOOLeY

CHRIS CORSANO
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A partir de Hamlet, Simão do Vale, cria uma nova dra-

maturgia e desenvolve-a através da personagem femi-

nina de Gertrude. O jovem criador, que tem feito o seu 

percurso formativo e artístico em Itália, coloca a rela-

ção de Hamlet com a sua mãe, enfronhada em “lençóis 

incestuosos”, no centro de uma dramaturgia tão peri-

gosa quanto os fados das suas personagens. O propó-

sito não passa por iluminar esse reduto opaco, mas por 

inquirir a perturbante complexidade, o seu corpo e o 

seu poder. 

O encenador faz-se acompanhar em cena pela atriz ita-

liana Fiammentta Bellone, que adensa o isolamento de 

Gertrude, rainha estrangeira numa corte que fala por-

tuguês. O espetáculo gemina duas línguas e tira parti-

do de duas magníficas traduções.

Nota: Espetáculo em língua portuguesa e língua italiana, legendado em português. Na 

legendagem, a tradução foi objeto de ligeiras reformulações e acertos.

teatro

11 out

gertruDe
dramaturgia e encenação SIMÃO DO VAlE (PT)

sáb 21h30 | 80 min. aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 12 anos

esPaço criança disPonÍVel
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a partir de Hamlet de William Shakespeare

Dramaturgia e encenação Simão Do Vale

tradução António M. Feijó (português)
e Agostino Lombardo (italiano)

música original e sonoplastia
Francisco Pessanha de Meneses

Cenografia e figurinos Bernardo Monteiro

Desenho de luz Rui Simão

Coreografia Né Barros

assistência de encenação Manuel Tur 

Interpretação Fiammetta Bellone e Simão Do Vale

Coprodução TNSJ e A Turma

Coordenação de produção Maria João Teixeira 

assistência de produção Eunice Basto 

Direção de palco (adjunto) Emanuel Pina 

Direção de cena Cátia Esteves 

maquinaria de cena António Quaresma,
Carlos Barbosa e Joel Santos

luz Filipe Pinheiro, Abílio Vinhas, Nuno Gonçalves
e José Rodrigues

som João Oliveira

guardaroupa e adereços
Elisabete Leão (coordenação), Teresa Batista (assis-

tência), Nazaré Fernandes, Virgínia Pereira, Esperança 
Sousa (costureiras), Suzanne Veiga Gomes (estagiária), 

Isabel Pereira (aderecista de guardaroupa) Dora Pereira, 
Guilherme Monteiro, Nuno Guedes (aderecistas) 

operação de legendagem Sofia Barbosa

agradecimentos Polícia de Segurança Pública
e Mr. Piano/Pianos – Rui Macedo
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Criar uma nova dramaturgia a partir de Hamlet e desenvolvela a partir da personagem feminina de Gertrude foi um desafio 

que não pretendeu resolver o que o autor não resolveu (ou optou por mistificar?) relativamente à mãe do protagonista, mas 

que não quis escapar à curiosidade em aprofundar as intrincadas relações que uma peça de génio nos deixou como legado.

A personagem de Gertrude, devido às incertezas que gravitam em seu redor e à curiosidade gerada pela hipótese de explorar 

uma “mulher de Shakespeare”, foi usada como motivo de estudo e reflexão, acabando por se tornar numa rede complexa de 

verdades e/ou simples suposições.

Este trabalho de dramaturgia parte de um princípio de impossibilidade de compactação da obra, ou seja, impossibilidade 

de alcançar uma total fidelidade à história. A resolução prática das dúvidas que Gertrude gera na sua análise/observação 

pode servir apenas como exercício de interpretação e representação cénicas, e não como trabalho de interpretação literária. 

Para mim, como criador teatral, a ausência de problemas dramatúrgicos é a ausência simultânea do estímulo de criação 

(até mesmo de interpretação), o que significa que o “problema Gertrude” representa em si mesmo a urgência da existência 

deste espetáculo.

As analogias, que o texto original esconde e expõe com uma habilidade notável, vão sendo reveladas na sua relação descriti-

va com as personagens, numa espécie de reinterpretação repetitiva e exaustiva da existência de Gertrude. Esta Rainha tenta 

vir à tona através da verdadeira incorporação de outras personagens e através da adoção de palavras que não lhe pertencem 

originalmente, revelando uma verdade cénica que serpenteia entre as várias vivências, que se entrecruzam dentro de uma 

matriz familiar e “política” que progressivamente vai fugindo ao controle de cada um.

Esta “nova” Rainha está sujeita a muitos dos estímulos sensoriais “sofridos” pelo filho na obra original, mas para ela a 

presença de outras personagens funciona como uma onda atlântica que a subjuga àquela intensidade emocional, da qual 

Hamlet é vítima e autor na obra de Shakespeare.

Gertrude é uma Rainha estrangeira (interpretada pela atriz italiana Fiammetta Bellone) numa corte que fala português 

(aquele que precede o novo Acordo Ortográfico) como língua oficial. O seu isolamento e a sua solidão, agravados por uma 

viuvez da qual não sabemos se foi observadora inocente, cúmplice ou artífice, são lentamente exacerbados pela intrusão 

de fatores corrosivos, como o uso da língua portuguesa ou o contacto com cenas às quais ela, na obra original, não assiste.

Ao contrário do que acontece no Hamlet de Shakespeare, Gertrude apresentase agora diluída numa presença constante no 

desenrolar da peça e nas transformações de personagens a que esta nova narração impeliu.

Hamlet, por sua vez, é uma grande ferramenta dramatúrgica no desenrolar desta versão: a voz e corpo duma consciência 

materna abafada pelos sentidos, voz essa que é usada como ponte de ligação entre a narração e o significado interior das 

personagens. Este espetáculo não se apresenta como um quadro descritivo/naturalístico; as personagens existem mais 

como presenças corporais e sonoras (numa tentativa de conduzir uma linha narrativa) do que como “normais” seres huma-

nos.

UmA RAINHA FORA de PORTAS
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A participação de dois atores de nacionalidades diferentes desencadeia naturalmente a curiosidade pelo contacto/confronto 

entre duas línguas muito semelhantes. Ou melhor, essa curiosidade desencadeou o desejo de fazer este espetáculo com um 

português e uma italiana. Estes dois povos têm, na minha opinião, um profundo desconhecimento das semelhanças entre 

as suas línguas; semelhanças essas que não só são evidentes a quem conheça bem os dois idiomas, como advêm de vários 

intercâmbios (portuários, por exemplo) mantidos ao longo dos séculos entre as duas nações (os dialetos genovês e vene-

ziano, por exemplo, apresentam muitas semelhanças de vocabulário com a língua portuguesa). Portugal e Itália têm hoje 

um reduzido conhecimento mútuo, sobretudo a nível cultural e linguístico, e a possibilidade de contribuir para um possível 

alargamento deste conhecimento é particularmente gratificante.

simão do Vale

Nasceu nas terras do demo, em data a revelar. (Acha 

que o idadismo – preconceito baseado na pertença a um 

determinado grupo etário – é um dos maiores e menos 

discutidos problemas sociais…) Formou-se em Psicolo-

gia pela Universidade do Porto e a sua primeira ligação 

a itália surge com a estadia de um ano em Florença, ao 

abrigo do programa erasmus. Após a conclusão dos 

seus estudos em Psicologia, estudou representação na 

scuola di Recitazione del Teatro stabile di Genova, com 

Anna Laura Messeri e Massimo Mesciulam. Ainda em 

itália, e desde que se mudou para Turim (onde atual-

mente vive), trabalhou com encenadores como Pierpa-

olo Congiu e Antonio Villella, tendo representado textos 

de William shakespeare, Molière,

Carlo Goldoni e Luigi Pirandello. Tem vindo a desenvol-

ver projetos independentes, nos quais encena e repre-

senta. Atualmente, está ligado ao coletivo de criação 

poética inControVerso.

Regressa agora a Portugal para explorar um dos seus 

textos (Hamlet), um dos seus autores (shakespeare) e 

uma das suas personagens favoritas (Gertrude). Nutre 

pelo Teatro uma paixão assolapada, mas acha que um 

bom rancho melhorado à moda de Viseu pode resolver 

muita coisa. Quem lhe dera poder rebolar sobre prados 

verdes e sentar-se depois, a olhar o céu bascular sobre 

a sua cabeça.

Nasceu e vive em Génova, itália. Formou-se em Letras 

Modernas na Università degli studi di Pavia, enquanto, 

simultaneamente, iniciava a sua formação teatral. estu-

dou representação com Geraldine Baron, Cristina Pezzo-

li, Maria Consagra, Marcello Bartoli e Ambra D’Amico. 

em 2002, diplomou-se em interpretação teatral na 

scuola di Recitazione del Teatro stabile di Genova.

Trabalhou no Teatro stabile di Genova, participando em 

espetáculos como Aiace de sófocles (2004) e Svet – La 

luce splende nelle tenebre de Tolstoi (2007), com encena-

ção de Marco sciaccaluga; Death Valley Junction (2001) de 

Albert ostermaier, La morte di Danton de Georg Büchner 

(2002), Un posto luminoso chiamato giorno de Tony Kush-

ner (2006), com encenação de Massimo Mesciulam; e La 

donna e il colonnello de emmanuel Dongala (2005), com 

encenação de Flavio Parenti. integrou também o elen-

co de espetáculos da companhia Gank de Génova: Otello 

(2004) e La Bisbetica Domata (2005) de shakespeare, enc. 

Alberto Giusta; e Anfitrione de Molière (2006), enc. Anto-

nio Zavatteri. 

bIOGRAfIAS

SImÃO dO VALe

FIAmmeTTA BeLLO Ne
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Participou em Riccardo III de shakespeare (2006), com 

encenação de Filippo Dini e produção da Fattore K, com-

panhia de Giorgio Barberio Corsetti. Com o Teatro Del 

Carretto de Lucca, participou nos espetáculos Odissea 

(2002) e Pinocchio (2006), encenações de Maria Grazia 

Cipriani. Trabalha há vários anos com o Teatro Cargo 

de Génova, integrando o elenco de espetáculos como La 

Strega, Raccolta Indifferenziata, Sudore e Donne in Guerra, 

escritos e encenados pela diretora artística, Laura sicig-

nano. Adaptou para a cena o romance Medeia – Vozes de 

Christa Wolf, assegurando a interpretação do espetácu-

lo L’Altra Medea, com encenação de Massimo Mesciulam 

(2013). em 2008, encenou Daewoo de François Bon, uma 

produção do Teatro stabile di Genova. Trabalhou ainda 

em produções televisivas e cinematográficas em itália. 

ensina representação.

Coletivo artístico fundado em 2008, no Porto, na se-

quência de um percurso académico nas áreas do teatro, 

partilhado pelos seus membros. Tu Acreditas no que Qui-

seres (2008), a partir de Loucos por Amor, de sam she-

pard (enc. Manuel Tur) foi o seu espetáculo inaugural. 

seguiram-se criações como Os que Sucedem, de Luís 

Mestre (enc. Manuel Tur), em coprodução com As Boas 

Raparigas… (2009); História de Amor (Últimos Capítulos), 

de JeanLuc Lagarce, enc. Tiago Correia (2011); e os dois 

primeiros “fragmentos” do projeto Do Discurso Amoroso, 

encenações de Tiago Correia (2012). No âmbito do ciclo 

Novos Encenadores, promovido por Guimarães 2012 Capi-

tal Europeia da Cultura, Manuel Tur encenou O Amor é um 

Franco-Atirador, de Lola Arias, e Tiago Correia encenou 

Gaspar, a partir de Kaspar, de Peter Handke, espetácu-

los apresentados no CAAA – Centro para os Assuntos da 

Arte e Arquitetura e, no caso do segundo, no Teatro He-

lena sá e Costa.

A TURmA
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Com raízes na improvisação livre e o nome retirado da 

obra de Glenn Spearman, uma das grandes influências 

de Amado, Hurricane inspira-se diretamente numa visão 

alargada e abrangente da música, um caleidoscópio de 

abstração e energia onde são destiladas com paixão as 

mais diversas influências musicais, Sam Rivers, Pharoah 

Sanders, Coltrane, Brotzmann, Sun Ra, Mingus ou Van-

dermark, mas também Can, Flying Lotus, Curtis Mayfield, 

Shabazz Palaces, Burial, J Dilla ou Madlib. 

Ao saxofone free form de Amado, respondem a agilidade do 

DJ Ride nos pratos e na manipulação eletrónica em tempo 

real e a exuberância intuitiva de Gabriel Ferrandini na ba-

teria. Três das principais figuras da cena criativa nacional 

numa celebração do poder transformador da música.

caFÉ-concerto / Foyer

15 out

roDrIgo amaDo hurrICane

qua 22h00 | 70 min. aprox.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 12 anos

©
 D

R

saxofone Rodrigo Amado 
turntable e eletrónica DJ Ride 

Bateria Gabriel Ferrandini 
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Viajar até ao delicioso mundo das sombras é a propos-

ta do espetáculo Miraginava, que tem como ponto de 

partida a obra da artista plástica Lourdes Castro, que 

centra o seu trabalho na sombra de plantas, pessoas 

ou objetos, tendo sempre como matéria de suporte a 

“poesia”. 

O movimento, a música e as sombras fazem descobrir 

e reinventar sabores, cheiros, sons e olhares num per-

curso sem fim, que nos traz de volta imagens e sensa-

ções, onde o Eu e o Outro, Natureza e Cultura, o Uno 

e o Múltiplo se manifestam como opostos necessários 

à compreensão, às ideias e ao pensamento. Nesta via-

gem, o universo poético de Lourdes Castro cruza-se e 

dilui-se com o texto Quando Eu Nasci, de Isabel Minhós 

Martins.

dança

16 a 18 out

mIragInaVa
de jOAnA PROVIDÊncIA e lEOnOR kEIl (PT)

40 min aprox 

qui 15h00 e sex 10h30 e 15h00

público-alvo 1º ciclo do ensino Básico 

preço 13

sáb 11h00

m/ 5 anos 

preço único 2,503 // descontos aplicáveis (ver pág. 86)
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Direção Joana Providência 

Interpretação e cocriação

Leonor Keil e Margarida Gonçalves 

produção Companhia Paulo Ribeiro 

Coprodução Teatro Viriato
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Nasceu em Ponta Delgada, em 1973. iniciou os seus es-

tudos em Dança na escola de Dança de Maputo (Moçam-

bique) concluindo a sua formação na escola de Dança do 

Conservatório Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de Dança/Teatro trabalhou com Joana 

Providência, Madalena Victorino, Marta Lapa, João Fia-

deiro, Paulo Ribeiro, Francisco Camacho, Amélia Ben-

tes, José Wallenstein, Cláudio Hochman, John Mowat , 

Rafaela santos, Giacomo scalisi, Companhia TPo (itália), 

Luis el Gris (Pogo Teatro), Francisco Campos (projeto 

Ruinas) e Nuno M. Cardoso (Cão Danado). 

Foi assistente de ensaios do coreógrafo João Fiadeiro na 

obra Branco sujo e de Paulo Ribeiro na obra New Age 

para o NDT 3, Holanda. 

No cinema destaca a sua participação em É só um mi-

nuto, de Pedro Caldas, Contra Ritmo de João Figueiras , 

Pas perdu de saguenail , O Barão e Cinesapiens de edgar 

Pera. 

No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ri-

beiro, da qual é intérprete regular desde 1995, foi-lhe 

atribuída uma Menção Honrosa pela sua interpretação 

na obra Rumor de Deuses nos V Rencontres Chorégra-

phiques Internationales de Seine Saint Denis, 1996, e, em 

1999, foi-lhe atribuído o Prémio Revelação – José Ribeiro 

da Fonte, pelo instituto Português das Artes do espetá-

culo. em 2002, foi uma das intérpretes escolhidas para 

participar no programa Vif du Sujet, do Festival d’Avignon, 

para o qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos (solo 

Solitary Virgin).

É, desde 2003, a responsável pelo desenvolvimento de 

projetos de âmbito pedagógico no Lugar Presente em 

Viseu.

Nasceu em Braga, em 1965. iniciou os seus estudos em 

dança com Fernanda Canossa. em 1989 terminou o cur-

so da escola superior de Dança do iPL. 

integra desde 1995 a Academia Contemporânea do es-

petáculo na qualidade de docente responsável pelo de-

partamento de movimento do curso de interpretação. 

integra a companhia de teatro promovida por aquela en-

tidade, a ACe/Teatro do Bolhão, sendo membro da sua 

direção artística. 

No seu trabalho coreográfico, Joana Providência tem de-

senvolvido uma linguagem pessoal de composição, onde 

privilegia a relação intérprete/coreógrafo. A matriz do 

seu processo criativo baseia-se num diálogo construído 

a partir da apresentação de uma série de propostas para 

as quais os intérpretes desenvolvem respostas. o uso da 

palavra (o texto é um dos pontos de partida), a utilização 

de espaços arquitetónicos (como elementos do processo 

criativo), a escolha de atores (justificada pela sua capa-

cidade de integrarem palavra com movimento) são ele-

mentos estruturantes do seu trabalho. 

bIOGRAfIA

LeONOR KeIL 

JOANA PROVIdeNCIA 
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Frequentou o curso Teatro/interpretação na Academia 

Contemporânea do espetáculo. 

Frequentou a École Philipe Gaulier em Londres. 

iniciou o seu trabalho como atriz profissional em 1997 na 

companhia de teatro Teatro Bruto. 

Colaborou em produções no Teatro Nacional s. João, 

Companhia de Teatro de Almada, Companhia do Chapitô, 

Companhia Paulo Ribeiro. 

Trabalhou com Joana Providência, Alan Richardson, 

Peta Lilly, José Carretas, André Riot sarcey, Marcos Bar-

bosa, José Wallenstein, António Capelo, António Fonse-

ca, Joaquim Benite, Rogério de Carvalho, John Mowat, 

Paulo Ribeiro, Ana Luena, Marta Lapa, entre outros. 

Foi responsável pelo Movimento nos espetáculos Uma 

Família Portuguesa encenado por Cristina Carvalhal, e 

Deserto, Deserto encenado por Carlos Avillez. 

Leciona Teatro Físico, técnica Clown e Máscara no exter-

nato Delfim Ferreira (Famalicão). 

o seu trabalho é direcionado para o movimento do ator; 

a sua formação tem vindo a reforçar esse mesmo traba-

lho, e no âmbito profissional os trabalhos que tem feito 

através da técnica clown têm complementado essa pes-

quisa.

Como coreógrafa tem desenvolvido diversos projetos 

dos quais destaca, Terra Quente, Terra Fria a partir da 

obra de Graça Morais, coprodução ACe-Teatro do Bo-

lhão/Teatro Municipal de Bragança, Ladrões de Almas 

coprodução ACe-Teatro do Bolhão/ Culturgest, e mão 

na boca coprodução ACe-Teatro do Bolhão/ Fundação de 

serralves, a partir da obra de Paula Rego, Mecanismos , 

espetáculo que lhe valeu o Sete de Ouro – Prémio Reve-

lação. Participou em diversos festivais como: New Moves 

(Glasgow), Festival de Otoño (Madrid), Spring Dance (Ho-

landa) e Klapstuck (Bélgica), Tanzplattform (Frankfurt).

mARGARIdA GONÇALVeS 
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A convite do Teatro Viriato, o diretor artístico do Grupo 

Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, desenvol-

verá um trabalho regular de sensibilização para a inclu-

são através da dança com diversas instituições da região 

de Viseu que prestam apoio a pessoas com deficiência. 

Através do contacto com os profissionais destas instituições, 

Henrique Amoedo irá propor a troca de experiências para o 

enriquecimento das estratégias educativas. 

Serão apresentadas experiências práticas no âmbito da in-

clusão através da dança e através da larga e reconheci-

da experiência profissional de Henrique Amoedo, com a 

Roda Viva Companhia de Dança (Brasil) e com o grupo 

Dançando com a Diferença (Madeira, Portugal).

No âmbito deste trabalho, serão promovidos encontros 

entre Henrique Amoedo e diferentes profissionais rela-

cionados com a área (terapeutas, professores do Ensino 

Especial e outros profissionais) e com pessoas interes-

sadas na temática da inclusão.

residência artÍstica

20 out a 07 DeZ 

DançanDo Com a DIFerença – roaD
com hEnRIqUE AMOEDO (bR)

©
 D
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enContros: 

25 out 
sáb 15h00 às 16h30

público-alvo pessoas interessadas
na temática da inclusão

08 noV 
sáb 15h00 às 18h00

público-alvo profissionais da área
(terapeutas, professores do ensino especial e outros profissionais)
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Nacional-Material, Paisagem com Argonautas é uma per-

formance-debate, na qual os espectadores se juntam a 

uma assembleia onde se discute a possibilidade de uma 

mulher permanecer naquele país. À entrada da sala, 

cada pessoa pode escolher uma placa com um nome 

de um herói e integrar a Assembleia Deliberativa de 

Heróis para a Integração e o Diálogo Intercultural e vo-

tar sobre assuntos da imigração.

O caso que se decide nesta sessão é o de Medeia, es-

trangeira que viajou ilegalmente com Jasão para Co-

rinto, país onde se casaram. Decorridos dois anos da 

celebração do casamento, o casal separa-se e Medeia 

sem contrato de trabalho, não tem como reclamar o 

seu visto de residência. Pode permanecer em Corin-

to? Em cada espetáculo, os Argonautas decidem, num 

verdadeiro exercício de cidadania. 

teatro

22 a 25 out

naCIonal-materIal paIsagem Com argonautas
direção artística AlfREDO MARTInS (PT)

80 min. aprox.

qui 15h00 | sex 10h30 | público-alvo ensino secundário e ensino superior 

lotação 56 participantes | preço 13

sex e sáb 21h30 | m/ 12 anos

lotação 56 participantes | preço: 7,503 // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

esPaço criança disPonÍVel

Encontros sobre o espetáculo (em contexto sala de aula ou palco)

22 out qua 15h00 | 23 out qui 11h00 | público-alvo ensino secundário e ensino superior | lotação 1 turma | preço 13

©
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R

Direção artística Alfredo Martins 

Cocriação e espaço cénico
Alfredo Martins, Bernardo de Almeida, Cláudia Gaiolas,

Ivo Serra, Luís Godinho e Margarida Carvalho 

Interpretação Alfredo Martins,
Bernardo de Almeida, Luís Godinho e Margarida Carvalho

Vídeo Ivo Serra 

Coprodução Teatro Nacional Dona Maria II, Teatro Meia Volta
e Depois à Esquerda Quando Eu Disser 
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Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2009 da ONU, Portugal é o país com melhor classificação na atribui-

ção de direitos e serviços aos estrangeiros residentes e em 2011 obtém o 2º lugar no Índex de Políticas de Integração de 

Migrantes (MIPEX III). 

Contudo, estes estudos baseiam a sua análise nas políticas de integração existentes e não na sua aplicação prática no 

quotidiano. O facto de haver um enquadramento legal favorável não elimina todas as formas de discriminação, nem ga-

rante a integração dos estrangeiros. 

É necessário o tal consenso social alargado para que as boas práticas deixem a formulação escrita e se tornem efetivas. A 

nossa história de relações interculturais e a vocação emigrante dos portugueses levar-nos-ia a pensar que esse consenso 

era um dado garantido no nosso país. Será? 

Momentos de crise como este que vivemos são historicamente propícios ao surgimento de reações xenófobas à presença 

de estrangeiros e os governos tendem a fechar as fronteiras e a tomar medidas de restrição na concessão de vistos de 

residência. 

Ainda agora, o êxodo de milhares de norte-africanos para o continente europeu, como resultado das revoluções populares 

na Tunísia, no Egito e na Líbia, deixou vários países alarmados com as novas invasões bárbaras. Desde que Itália concedeu 

a refugiados da Tunísia vistos temporários que lhes permitem circular no espaço Schengen, vários foram os que avança-

ram a necessidade de se reintroduzirem controlos fronteiriços.

Ao pensarmos numa proposta o Ciclo Emergentes, imediatamente tentámos equacionar a relação entre o Teatro Nacional 

D. Maria II (a instituição, a prática e o público) e as realidades tangentes. No limite do possível, voltar a espreitar, das 

varandas do Nacional, esse reconhecido Outro, tão exótico como estranho, tão proveitoso quanto perturbador. 

O Rossio, bem como o Largo de São Domingos ou as Portas de Santo Antão, são um verdadeiro melting pot, testemunho 

da heterogeneidade populacional da cidade. Quem passa – quem lá vive ou é turista – encontra a imagem retocada da 

interculturalidade, onde não falta o slogan “Lisboa, cidade da tolerância”. 

Mas lá há um ou outro lojista que nos vai dizendo que eles dão má imagem à praça, que os clientes não vêm porque têm 

medo e que a Baixa, aquela da memória, se tornou insegura. E sabemos que noutras praças, noutras cidades, que não 

conseguimos ver da varanda, a generosidade legislativa do nosso país esbarra em redes de tráfico de imigrantes e formas 

modernas de escravatura. E que à nossa volta está a crise e que talvez não haja espaço para todos. 

Parece-nos que deveríamos falar sobre isto.

Para a construção deste espetáculo recorremos também à narrativa mitológica de Medeia e dos Argonautas. 

Medeia, para além de mulher e feiticeira, é muitas vezes perspetivada, sobretudo no texto de Eurípides, como a estran-

geira (vv. 536-538: “em primeiro lugar, habitas na terra dos helenos, em vez da dos bárbaros, conheces a justiça e sabes 

// MAIS INFORMAÇÃO 
nacional-material Paisagem com argonaUtas
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usar das leis sem recorrer à força”; ou vv. 1338-1340: “não há mulher alguma na Grécia que queira jamais fazer tal, essas 

às quais te dei preferência como esposa.”). Deixando a sua terra, segue com Jasão para a Grécia, onde a sua condição de 

estrangeira a coloca sobre os olhares atentos das mulheres de Corinto. 

Para além disso, todo o mito de Medeia e dos Argonautas se constrói sob o signo da viagem e foi este o filão que seguimos 

para a criação de Nacional-Material, Paisagem com Argonautas (cujo título se inspira no texto de Heiner Müller). Os Argo-

nautas, escolhidos entre os mais valorosos heróis gregos para integrarem uma expedição rumo à Cólquida e saquearem 

o Velocino de Ouro, consubstanciam a ideia de viagem e de conquista, a busca de um símbolo de riqueza e prosperidade 

em terras estrangeiras.

Nacional-Material, Paisagem com Argonautas é uma performance-debate – os espectadores juntam-se a uma Assem-

bleia onde se discute a possibilidade de uma mulher permanecer naquele país. 

O país é Corinto. A Assembleia denomina-se A.D.H.I.D.I – Assembleia Deliberativa de Heróis para a Integração e o Diálogo 

Intercultural. E a mulher é Medeia. 

Cada elemento do público é um Argonauta. À entrada da sala, cada pessoa pode escolher uma placa com um nome e in-

tegrar a Assembleia como herói a quem foi dada a tarefa de deliberar sobre os assuntos da imigração. 

O caso que se discute nesta sessão é o de Medeia, a estrangeira. Natural da Cólquida, viajou ilegalmente com Jasão para 

Corinto e casaram. Decorridos dois anos da celebração do contrato de casamento, Jasão e Medeia divorciam-se e esta, 

sem contrato de trabalho, não tem como reclamar o seu visto de residência. Pode Medeia permanecer em Corinto? Em 

cada espetáculo, os Argonautas decidem.

 

Seguindo os procedimentos regulamentares, lançam-se argumentos a favor e contra a permanência desta mulher em 

Corinto e abre-se depois o espaço à discussão entre os elementos constituintes. 

Ensaia-se, aqui, uma Ágora, onde se propõe um verdadeiro exercício de cidadania, trazendo para a esfera pública a dis-

cussão sobre assuntos de interesse comum. Conquista-se para o Teatro esta dimensão de debate e a possibilidade de 

testar os limites do poder do espectador no interior de um espetáculo.

teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser

[Nacional-Material Paisagem com Argonautas] é uma pequena pérola da dramaturgia e um exercício que foge a qualquer 

estereotipada construção sobre os estereótipos.

tiago Bartolomeu Costa, in P2

// SObRE nacional-material Paisagem com argonaUtas
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o teatro meia volta e depois à esquerda quando eu dis-

ser persegue uma estética performativa que possa tra-

duzir e responder à complexidade inenarrável do mun-

do contemporâneo: uma estética de revelação de um 

estrato vivencial, pessoal, íntimo do sujeito na sua rela-

ção consigo próprio, com os outros e com o meio – uma 

espécie de patchwork que agrupa, organiza e formata 

as diversas experiências dos indivíduos enquanto seres 

bio-socio-culturais.

Neste momento, a companhia interessa-se particular-

mente pelo tema da urbanidade, compreendido no seu 

espectro máximo – território, população, organização 

dos objetos físicos e relações entre os agentes sociais. 

Muitos dos seus projetos partem do reconhecimento e 

da experimentação radical do lugar urbano e da hete-

rogeneidade que o caracteriza. Trata-se de perseguir 

uma linguagem plástica que possa traduzir uma visão 

sensível do mundo e das pessoas.

bIOGRAfIA

TeATRO meIA VOLTA e dePOIS À eSQUeRdA QUANdO eU dISSeR
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O que separa os adultos das crianças? E o que os une? 

Será que o mundo é para ser partilhado entre crianças 

e adultos? E será que os adultos devem mediar a expe-

riência do mundo para as crianças? Quando é que uma 

criança passa para o outro lado do muro e quais são as 

condições para ser considerada adulto? 

Estas são algumas das questões que serão levantadas 

nestes encontros, que servirão de base de trabalho 

para a criação da peça The Wall, projeto de teatro de 

Miguel Fragata, que terá estreia absoluta em maio de 

2015 no Teatro Viriato. 

Nestes encontros, Miguel Fragata, Inês Barahona 

e Maria Remédio pretendem refletir sobre o que 

aproxima e afasta adultos e crianças. Através de 

diferentes desafios lançados aos participantes, irão 

recolher material que permita construir o texto do 

espetáculo. Utilizando as palavras e as ideias de 

todos os que queiram pensar sobre os muros de 

sepração, o artista espera conseguir abrir brechas 

nesse outro muro: aquele que separa os artistas do 

público.

encontros

31 out e 01 noV

a prImeIra peDra Da muralha
de MIGUEl fRAGATA (PT)

120 min.

sex 10h30 | público-alvo alunos entre os 8 e os 12 anos | lotação 1 turma

sáb 11h00 | público-alvo famílias (com crianças m/ 8 anos)

sáb 15h00 | público-alvo professores e outros profissionais interessados na temática

lotação 20 participantes

entrada gratuita mediante inscrição junto da bilheteira
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1. Construir um objeto artístico de qualidade, assente na premissa de que as crianças e os adultos o podem par-

tilhar, sendo que esse objeto é diverso, específico para cada um destes públicos, mas vivido em simultâneo. 

Construir um objeto inteligente e dialogante, que não seja hermético e que possa fazer refletir sobre o espaço 

que separa as crianças dos adultos e a forma como o mundo é organizado para cada um deles.

2. Criar um objeto artístico original que, pelo seu formato, tenha um impacto particular no espaço de criação 

artística contemporânea. Desafiar todas as áreas artísticas implicadas na sua construção, da encenação à es-

crita, passando pela cenografia e interpretação, de modo a chegar à concretização de um só espetáculo que, na 

realidade, congrega dois espetáculos.

3. Prosseguir o trabalho de criação artística para a infância já iniciado, integrando-o agora num espaço mais am-

plo que possa cativar e comunicar com o público em geral, facilitando assim o confronto e o encontro entre ge-

rações, mediado por propostas artísticas. Fazê-lo de forma sustentada e transversal, recorrendo ao contributo 

de diversas áreas e do próprio público implicado, criando uma relação forte com os espaços de programação e 

apresentação, bem como com o seu público.

4. Questionar, através de um projeto, os espaços de programação já canonizados que estão definidos em função 

dos públicos. Promover uma reflexão sobre o próprio exercício de programação, podendo dessa forma, propor 

novos modos de criar e de programar na relação com o público, com a comunidade e com a sociedade em geral. 

Lançar um objeto que, para a sua apresentação, implica a mistura de públicos. Replicar essa reflexão sobre os 

espaços de programação, através da circulação do projeto no território, numa lógica de rede.

5. Conceber um objeto artístico que comunique de uma forma transversal com várias áreas de interesse e que 

esteja ancorado nas vivências reais e nas preocupações concretas que alimentam a sua transfiguração artística. 

Promover desta forma o diálogo intergeracional, questionar o papel das crianças no mundo de hoje e a sua par-

ticipação nos diversos domínios da sociedade, convocando áreas como a psicologia, a sociologia, a pedagogia, 

a antropologia, a política, etc.

ObjETIVOS (ARTÍSTIcOS E PROfISSIOnAIS):
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Nasceu no Porto, em 1983. estudou no Colégio Alemão 

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

terpretação) na escola superior de Música e das Artes 

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

Atores e encenadores) na escola superior de Teatro e 

Cinema, em 2007.

Criou e interpretou os espetáculos Casa Macário, Con-

serveira de Lisboa, Hospital de Bonecas e Franco Grava-

dor, integrados no projeto Teatro das Compras (edições 

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

reção geral de Giacomo scalisi. em 2013, fez assistência 

à direção artística do projeto. Fez assistência de ence-

nação a Bruno Bravo, Diogo Dória, Claudio Hochmann e 

Madalena Victorino.

Trabalha regularmente como ator nos espetáculos da 

companhia de teatro Mala Voadora, sob a direção de 

Jorge Andrade.

Desenvolveu também trabalho regular como intérprete 

e cocriador nos espetáculos de teatro e dança de Mada-

lena Victorino.

Trabalhou como intérprete em espetáculos de Cristina 

Carvalhal, Catarina Requeijo, Rafaela santos, Pompeu 

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

entre outros. em cinema trabalhou com Pedro Palma e 

Maria Pinto.

interpretou e cocriou vários espetáculos para a infân-

cia dos quais destaca: Sous la Table de Agnès Desfos-

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

Vera Alvelos, Amarelo de Catarina Requeijo, Onde Bate o 

Coração da Terra? e Ovelhas Clandestinas de Madalena 

Victorino e A Verdadeira História do Teatro de inês Ba-

rahona.

Desenvolve regularmente projetos de relação entre as 

artes e a educação, nomeadamente através da criação 

de oficinas artísticas, visitas encenadas e encenação de 

histórias e pequenos espetáculos para crianças para 

a Artemrede, Casa das Histórias - Museu Paula Rego, 

Centro Cultural de Belém, Festival Todos - Caminhada 

de Culturas, Fundação Calouste Gulbenkian, Padrão 

dos Descobrimentos - eGeAC, Rede TeiAs, Teatro Maria 

Matos e Teatro Viriato. Colabora também regularmente 

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

turas encenadas.

bIOGRAfIA

mIGUeL FRAGATA
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A ação de formação tem um cariz teórico-prático e 

pretende apresentar, discutir e explorar algumas das 

estratégias seguidas pela equipa de Necessidades 

Educativas Especiais do Programa Gulbenkian para a 

Educação, Cultura e Ciência (PGECC), estimulando os 

formandos a partilhar saberes, a adquirir ou diversifi-

car ferramentas para uma melhor caracterização e um 

melhor conhecimento dos visitantes com deficiência e/

ou doença mental, a abordar diferentes metodologias 

de intervenção, a experimentar alguns exercícios de 

oficina e a esboçar propostas de intervenção na sala 

de aula. 

O trabalho desenvolvido pelo PGECC pretende alargar o 

acesso, promover o museu enquanto espaço inclusivo 

e reforçar a ideia de uma educação artística como parte 

integrante da formação completa de qualquer cidadão. 

Uma formação dirigida a professores que trabalhem ou 

pretendam vir a trabalhar com estes públicos.

A ação de formação será creditada para professores ao 

abrigo da colaboração com a Visprof.

* Para formaliZar a inScrição

conTacTar a ViSProf 

· visprofviseu@gmail.com

· 232 416 409 · 961 446 320

ação de Formação / creditada Pelo ccPFc

01 a 03 noV

museu aBerto: meDIar púBlICos 

Com neCessIDaDes espeCIaIs
conceção e orientação MARGARIDA VIEIRA, MARTA VIDAl e MIGUEl hORTA (PT)

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

seg 10h00 às 13h00 

público-alvo educadores de Infância  e professores do ensino Básico, secundário e do ensino especial  

©
 D

R

inScrição

graTuiTa

junto Da

ViSProf*
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Tempo é um projeto musical que se debruça sobre a mú-

sica francófona através dos seus cantautores mais repre-

sentativos. Dando especial destaque a Jacques Brel e a 

Leo Ferre, Adriana Queiroz propõe ainda uma viagem pelo 

mundo emocional de Barbara, o encantamento de Trenet, 

a loucura de Gainsbourg, o surrealismo de Boris Vian e a 

intemporalidade de Piaf, que não sendo cantautora é figu-

ra incontornável da música francesa do século passado.

Neste concerto, as paisagens sonoras que são criadas, 

conduzem a uma componente cénica forte, que fazem 

mergulhar nas raízes das memórias infantis. Os ambien-

tes crescem na sonoridade de uma caixa de música, no 

tempo de um passo, no compasso de um pêndulo. Para 

sublinhar, ou não, a todo este mundo adormecido das 

memórias, junta-se uma componente visual e imagética, 

através da visualização de um vídeo, que acentua senti-

mentos e emoções, transportando-os para o tempo uni-

versal destes temas que é o presente.

música

01 noV

tempo
de ADRIAnA qUEIROZ

sáb 21h30 | 65 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 12 anos

esPaço criança disPonÍVel
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Voz Adriana Queiroz 

piano Filipe Raposo  

sonoplastia Rui Bentes 

Vídeo Ártica 

Banco de imagem Tiago Guedes e Frederico Serra 

participação em vídeo de Cláudia Jardim,
Sandra Rosado, Félix Lozano, Ivo Canelas,

Paulo Pinto e Romeu Runa
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Começou os seus estudos de Dança clássica aos três 

anos com a professora Margarida de Abreu. Posterior-

mente frequentou a escola de formação profissional da 

Fundação Calouste Gulbenkian e a escola da Compa-

nhia Nacional de Bailado. Completou os seus estudos 

de Dança em Paris na Academie internacional de Danse 

dirigida por ivette Chauviré. Ao regressar de Paris, foi 

aceite como bailarina clássica na Companhia Nacional 

de Bailado onde permaneceu por 9 anos dançando todo 

o reportório clássico e neo-clássico desta companhia. A 

sua evolução como bailarina deixava prever a sua saída 

desta companhia e a posterior entrada no Ballet Gul-

benkian onde poderia explorar, numa técnica mais livre 

e mais dirigida a um lado performativo, todas as suas 

capacidades interpretativas. 

Ainda pertencendo ao Ballet Gulbenkian começou a es-

tudar canto com a professora Lúcia Lemos e a parti-

cipar em pecas teatrais. Permaneceu 8 anos no Ballet 

Gulbenkian sob a direção de Jorge salaviza. Ao ser pro-

movida a primeira-bailarina, concretizando o seu sonho 

de infância e uma meta, canalizou a sua atenção para a 

continuidade da sua carreira e sobretudo para a evolu-

ção desta. saiu desta companhia para cimentar a ideia 

de que poderia utilizar os seus conhecimentos e técnica 

corporal noutras áreas artísticas. 

embora a sua intenção fosse continuar como intérprete, 

a sua atenção foi atraída para um lado desconhecido, 

o de trabalhar com cada ator o corpo e a fisicalidade 

da personagem que estão a construir. Desenvolveu 

esse trabalho com o encenador António Pires com 

quem passou a formar equipa como assistente de en-

cenação. Paralelamente a este trabalho, ingressou na 

Companhia olga Roriz, com quem já tinha trabalhado 

frequentemente dentro do âmbito das companhias a 

que pertenceu, num género de dança ou teatro-dança 

que lhe permitiu crescer como intérprete e desenvolver 

um lado mais experimental que lhe faltava explorar em 

cena, desde a voz ao canto.

o teatro foi o seu principal objetivo, sobretudo a ex-

ploração da fisicalidade dos atores na construção das 

suas personagens, assim como o movimento cénico das 

pecas no sentido de o tornar quase impercetível ou tao 

fluido que não deixasse duvidas aos atores qual o cami-

nho a seguir.

em teatro, trabalhou com os encenadores: Germana 

Tanger e João Grosso, Adriano Luz, Fernando Heitor, 

Raul Atalaia, Rita Loureiro, Carlos Gomes, Fernando 

Gomes, Miguel Moreira, Diogo infante, Ana Luísa Gui-

marães, isabel Abreu e António Pires, tanto como intér-

prete, quer como assistente de encenação e coreografa. 

em cinema, trabalhou com os realizadores Fernando 

Vendrell, Luís Galvão Teles, sandro Aguilar, Tiago Gue-

des e Frederico serra e Núcleo Casulo (Afonso Pimentel 

e Rodrigo saraiva). 

Continuou os seus estudos de Canto com os professores 

Catherine Rey e Rui Baeta. 

em 2001 abarcou outro desafio criando e dirigindo o CAL  

- Centro de Artes de Lisboa um projeto pioneiro dirigido 

aos profissionais das artes de espetáculo e profissões 

afins. 

Nada mais natural que esta profissional se virasse para 

o mundo da música visto ser este um dos seus instru-

mentos‐base de trabalho desde a infância, e tendo 

vindo a aprofundar os seus conhecimentos nos últimos 

anos nesta área.

bIOGRAfIA

AdRIANA QUeIROZ
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estudou no Conservatório Nacional de Lisboa onde fez 

o curso Complementar de Piano. Na escola superior de 

Musica de Lisboa (esML) licenciou-se em Composição. 

estudou ainda Análise e Técnicas de Composição com 

eurico Carapatoso, Música improvisada com João Paulo 

esteves da silva e Nicholas McNair, Direção Coral com 

Teresita Gutierres e Paulo Brandão, Piano com José 

Bon de sousa e workshops de jazz com Carlos Bica, Yan 

Thomas, Geog Cables, entre outros. exerce a atividade 

de Pianista, Acordeonista, Compositor, orquestrador 

Participando em diversos projetos nomeadamente na 

orquestra sinfónica Portuguesa, orquestra de Camara 

da Madeira, orquestra de Camara de sv.Kristofaras de 

Vilnius, Tora Tora Big Band, José Mário Branco, Joa-

na Rios, Joana Amendoeira, Canta o Galo Gordo, Maria 

Berasarte, Pedro esteves, Janita salomé, Mafalda Vei-

ga, Pedro Joia e Amelia Muge entre outos. em cinema, 

participa nas bandas sonoras de José e Pilar, Odete e O 

Crime do Padre Amaro. e professor de Analise e Técnicas 

de Composição no Conservatório de Musica de Coimbra.

Natural de Portimão e reside atualmente em Lisboa. 

Tem o Curso Avançado de Profissional de som, pela es-

cola etic. 

Profissionalmente trabalha como técnico de som free-

lancer para diferentes produtoras, como Fremantle, 

endemol, Valentim de Carvelho, CBV e outras, em pro-

gramas televisivos, tais como Ídolos, a Voz de Portugal, 

Operação Triunfo, Canta Comigo, Peso Pesado, entre mui-

tos outros. 

sob o pseudónimo shhh..., tem dois albums já editados 

shhh..., de 2006, e Low Lights de 2009, pela editora This.

co, além da participação em várias coletâneas em vária 

editoras. 

Paralelamente, já produziu dezenas de composições 

sonoras para companhias de teatro, para diversas ex-

posições e algumas curtas metragens, para companhia 

como o Teatro o Bando, Útero, A Gaveta, Galeria das sal-

gadeiras, This.co, Fábrica da Pólvora, etc.

FILIPe RAPOSO

RUI BeNTeS 
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Baseado no livro A máquina de fazer espanhóis, de val-

ter hugo mãe, O Fascismo dos Bons Homens revela não 

só a história de António Silva, personagem central e 

narrador do romance, mas também a história de Por-

tugal atual e a de tempos idos, num verdadeiro retrato 

da nossa portugalidade.

O grupo de sete atores que constrói o espetáculo tem 

trinta e seis anos de média de idades, o que represen-

ta um desafio acrescido de trabalho sobre a memória 

e a antevisão. A memória de um tempo passado, que 

a maioria de nós não viveu, e a antevisão de um outro 

tempo futuro, que normalmente se pretende distante e 

longínquo. 

O Fascismo dos Bons Homens é um espetáculo condu-

zido por um romance que cruelmente comove, satiriza 

e, sobretudo, revela o envelhecimento de todos aque-

les que, proveitosa e dignamente, não abdicam de nos 

fazer refletir sobre as suas lembranças.

teatro

07 e 08 noV

o FasCIsmo Dos Bons homens
de TRIGO lIMPO TEATRO AcERT (PT)

75 min.

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

sex e sáb 21h30 | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

esPaço criança disPonÍVel
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a partir de A máquina de fazer espanhóis

De valter hugo mãe

adaptação e encenação Pompeu José

Composição e direção musical Filipe Melo

Interpretação António Rebelo, Hugo Gonzalez, 
João silva, Pedro sousa, Pompeu José, 

Raquel Costa e sandra santos
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Com o tempo, os livros que escrevemos são sobretudo aquilo que os outros têm a generosidade de nos devolver. Quero 

dizer, ocupados que vamos com novos textos, anos passando, os livros que outrora foram o centro absoluto dos nossos 

dias e do nosso pensamento existem sobretudo pela reação daqueles que, nunca atrasados, acabaram de os ler e sentem 

tudo agora, vigente, intensamente.

Os livros são-nos devolvidos generosamente pela capacidade de cada leitor os manter vivos e, por vezes, os leitores são 

também criadores. A reação que têm vem na forma de outra obra, como se um livro já contivesse em si esse sonho. Assim 

acontece quando o Trigo Limpo - Teatro Acert leva ao palco uma adaptação de a máquina de fazer espanhóis, romance 

que vi editado em janeiro de 2010 e que me tem oferecido a mais gratificante experiência com uma infinidade de gente.

Muda muito a nossa cabeça quando subitamente um texto que escrevemos nos cria certa e imediata intimidade com 

desconhecidos. É o que sinto com a máquina de fazer espanhóis. Tantos dos seus leitores se abeiram de mim já amigos, 

desarmados, confiando com uma candura que quero muito merecer e respeitar. Talvez todos os livros esperem por isso, 

não sei. Mas sei que o carinho dos outros pelo que fazemos é um carinho que sobra para nós mesmos, exatamente como 

se fôssemos amigos. Isso é impagável.

O que faz agora o Trigo limpo é da ordem do amor porque me traz muito afeto, porque me honra, porque me humilda. Com 

encenação do Pompeu José, que também interpreta, um conjunto de gente muito jovem corre o risco de se colocar na 

pele dos mais velhos, sem meninices estapafúrdias, apenas a ternura e tragédia que compõem as histórias dos que vão 

chegando ao fim. Um grupo de jovens que nos mostra como os mais velhos podem ser, com as suas tristezas profundas e 

alegrias epifânicas, entre o frustrado e o esperançado numa completude qualquer.

Fiquei maravilhado com o trabalho que o Trigo Limpo apresenta.

Não podia esperar receber o meu livro devolvido desta forma, simultaneamente tão competente e amável. Impressionou-

me muito que a história se tenha mantido, sem atropelos nem agressões. O corte que fazem no livro é muito bem feito, 

atalhando pelos diversos assuntos e acontecimentos, mantendo toda a sua plenitude. Percebemos bem o impasse do que 

pensam os habitantes daquele lar, percebemos bem como esse impasse pode definir o país. Rimos e ficamos emociona-

dos, porque a desgraça é triste mas pode ser trapalhona, ridícula, ternurenta. Rimos muitas vezes para nos segurarmos. 

Para que enfrentemos.

Na verdade, o retomo que nos dão do nosso trabalho, quando assim, é um convite a tudo. Um convite a continuar, a es-

crever mais, procurar ser melhor, fazer tudo melhor, dos textos à comida, à educação cívica, ao gostar de alguém. É um 

convite a gostar. Voltamos a casa com vontade de colocar em cada vazio um sinal contrário. Porque momentaneamente 

estamos repletos. Fortes para muito mais do que o habitual.

Uma senhora veio dizer-me que leria imediatamente o livro depois de ver a peça. Queria demorar-se entre as persona-

gens. Chegar mais perto. Como pudesse subir ao palco e ver melhor, repetir, ver outra vez, ver por dentro da cabeça de 

cada um. Precisava do livro. Dizia-me assim. Precisava do livro. Queria saber se eu levava algum debaixo do braço. Ficou 

especada numa urgência qualquer. Ia levantar-se cedo, no dia seguinte, para correr a Viseu, a Coimbra, ao Porto, onde 

fosse, até poder conhecer o ponto de partida daquela peça. Respondi-lhe que me suscitou também um pouco essa neces-

O TRIGO LIMPO
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sidade. A de regressar a um lugar imaginário que, tendo conhecido bem, me assomou à memória com grande saudade. 

Mas eu carrego o drama de ter esperado muito mais do texto do que ele é. Porque nenhum livro corresponde à amplitude 

da experiência de escrever. O livro é um resultado pequeno dos anos longos que ocupamos com ele. Estarei sempre em 

desvantagem perante quem não espera nada.

Em certo sentido, uma encenação brilhante como a que o Trigo Limpo faz agora é o modo mais prudente para que eu, 

enquanto autor, regresse ao meu livro. Porque já regresso como se pudesse ter as opções partilhadas com os outros, 

fazendo com que aquilo que inventei seja menos imaginário e corresponda a uma muito menor solidão. Porque a criação 

desdobra-se, completa-se, e isso tem o significado retumbante de estarmos em companhia. Há um entendimento. O 

Pompeu José e aquela gente toda ali de Tondela, entenderam muito bem o que quis com esta história. Agradeço-lhes 

muito por isso. 

Saí a encomendar, encarecidamente, um candeeiro igual ao do senhor silva. O Zétavares fez, com o Pompeu, uma ceno-

grafia admirável. A música de Filipe Melo foi rigorosa na melancólica traquinice que se esperava. Ficarei para sempre com 

uma versão enriquecida do meu próprio livro. Passou a ter uma dimensão bem mais tangível. Como se tivesse passado a 

ser realidade.

Uma realidade bastante, sem dúvida alguma.

valter hugo mãe, em Jornal de letras de 22 de janeiro de 2014
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Quase conseguimos sentir o odor a pinheiro acabado de 

cortar e a suor dos lenhadores enquanto os elementos 

de Cirque Alfonse dançam animados por uma banda so-

nora folk tradicional. A companhia de circo, originária 

da pequena cidade de Saint-Alphonse-Rodriguez, bebe 

inspiração e energia das raízes do seu país para criar 

este projeto único. Timber, que em português significa 

madeira, é indubitavelmente singular. Os criadores do 

espetáculo desenharam invulgares aparatos acrobáti-

cos diretamente influenciados pelos recursos de silvi-

cultura presentes na quinta da família. Os artistas rea-

lizam incríveis números de acrobacia aérea inspirados 

nas matérias-primas da floresta. A atmosfera festiva é 

eletrizante. Talentosos acrobatas e músicos tecem um 

energético e colorido cenário onde o público pode tes-

temunhar feitos épicos de agilidade e força, ecoando as 

façanhas dos primeiros lenhadores e madeireiros Norte 

Americanos. A presença da companhia Cirque Alfonse 

no Teatro Viriato insere-se numa digressão mundial que 

tem sido aclamada pela crítica.

noVo circo

14 a 16 noV

tImBer
de cIRqUE AlfOnSE (cAn)

sex e sáb 21h30 e dom 16h00 | 90 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 6 anos

esPaço criança disPonÍVel
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Criador e diretor Alain Francoeur 
acrobatas Antoine Carabinier Lépine,

Jonathan Casaubon e Patrick Roberge
Bailarina Julie Carabinier Lépine

ator Alain Carabinier
música Josianne Laporte, 

David Simard e André Gagné
Coapresentação Teatro Viriato, São Luiz Teatro 

Municipal e Teatro Nacional São João



Mostra de dança

19 a 22 NOV’14

António Cabrita e São Castro Play False
Maria Ramos something still UncaPtUred 
Luís Marrafa e António Cabrita abstand
Francisco Camacho e PUr si mUoVe
Né Barros landing
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Programa

19 noV quarta

20 noV quinta

21h30

Play False
António CAbritA e São CAStro

// 60 min. 

19h30

something
still UncaPtUred
MAriA rAMoS

// 40 min.

22h00

abstand
LuíS MArrAfA

// 45 min.

21h30

e PUr si mUoVe
frAnCiSCo CAMACho

// 55 min.

21h30

landing
né bArroS

// 40 min.

21 noV sexta

22 noV sábado

PReçoS: 5€ (por espetáculo) / 15€ (programa completo) esPaço criança disPoníVelm/ 12 anos

Pelo terceiro ano consecutivo, o Teatro Viriato apresenta new age, new time, uma 
mostra de dança contemporânea onde os coreógrafos nacionais têm oportunidade de 
mostrar as suas mais recentes criações. Para além de um encontro entre coreógrafos, 
intérpretes e público, este ciclo procura apoiar os criadores, abrindo espaço para 
a circulação das peças, assim como reflete um trabalho intenso do Teatro Viriato em 
sensibilizar públicos para a dança contemporânea.

estreia 

absolUta
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duração 120 min./aula
lotação 12 participantes
público-alvo m/ 16 anos
preço 4€ (por aula)
inscrições junto da Bilheteira do Teatro Viriato

19 noV   qua 19h00

lUÍs marraFa

20 noV  qui 11h00

sÃo castro

21 noV  sex 19h00

nÉ barros

22 noV  sáb 16h00

Francisco camacho

aulas neW age neW time

Em 2014, o new age, new time estende-se até à Escola de Dança Lugar Presente, espaço de 
excelência de formação nesta disciplina artística, que acolherá aulas com os coreógrafos presentes 
na mostra. O Teatro Viriato leva assim este ciclo de dança mais longe, não o cingindo apenas a 
espetáculos. O objetivo passa por permitir aos alunos do Lugar Presente e a todos os interessados 
pela área da dança aprofundar conhecimentos com coreógrafos e bailarinos que são uma referência 
a nível nacional.
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Só o ser humano é conhecido por pensar e questionar o propósito da 

vida para além da básica e simples necessidade de sobrevivência. An-

tónio Cabrita e São Castro propõem uma viagem pela condição huma-

na, um jogo onde por vezes se aposta no autêntico, outras no falso. E 

quem melhor do que Shakespeare para falar sobre os conflitos mentais, 

as emoções versus razão ou mesmo o que está para além das palavras. 

Os coreógrafos recorrem à psicologia e ao comportamento humano de 

personagens como Lady Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta e Richard 

III. As suas palavras, questões e ações são usadas como matéria para os 

gestos e movimentos.

Conceito, coreografia, interpretação António Cabrita e São Castro 
Música António Cabrita, São Castro, Murcof, “Isaías I”, J. S. Bach, 

“Passacaglia in C Minor” Confeção de Figurinos Nuno Nogueira
e Catarina Morla Direção técnica João Frango Produção Vo’Arte

Play False 
conceito e coreografia António CAbritA e São CAStro 

19 noV   qua 21h30    60 min.  

antÓnio cabrita 

É licenciado pela Escola Superior de Dança (2008), formado pela Escola 

de Dança do Conservatório Nacional (2000), estudou dança no Joffrey 

Ballet School em Nova Iorque (2001), tem o curso de cinema da New 

York Film Academy (2001), e o curso de Criatividade Publicitária da Res-

tart em Lisboa (2004).

Tem desenvolvido trabalho entre Portugal, Alemanha e outras cidades 

europeias, como bailarino, coreógrafo, ator, “vídeo-designer”, e so-

noplasta. Trabalhou nos últimos anos com Rui Horta, Né Barros, Silke 

Z., António Tavares, Tânia Carvalho, Ana Rita Barata, Pedro Ramos, Fe-

liz Lozano, Hofesh Shechter, entre outros. Tem participado em proje-

tos e festivais tais como o projeto Colina, Repérages, e Festival Temps 

D’image. Foi fundador e programador do espaço cultural 

EspaçoM entre 2003-2004. Entre 2003-2005 foi diretor 

artístico dos projetos Solos 1=1+3+12+132 e ÉHORA. Com 

o solo Volátil foi convidado a participar no primeiro festi-

val de solos em 2006, no teatro MalaPosta. Desde 2009 

tem colaborado em projetos com deficientes com para-

lisia cerebral na companhia CIM. Tem trabalhado como 

desenhador de vídeo para peças em várias companhias de 

dança e teatro. Tem colaborado também em projetos mul-

tidisciplinares entre dança/linguagem computacional. 

Como fotógrafo expõe trabalhos tais como, “Magma”, e 

uma fusão de trabalhos de NY e Barreiro. Como ator tem 

BIOGRaFIas
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sÃo castro

Iniciou a sua formação em dança no Balleteatro Escola Profissional do 

Porto e integra o Balleteatro Companhia entre 1997/99, em peças de 

Né Barros e Isabel Barros. Faz parte do elenco de “As Lições”, peça de 

Ricardo Pais no Teatro Nacional S. João. Concluiu a Licenciatura na Escola 

Superior de Dança em 2002. Entre 2001 e 2004 integrou a Companhia 

Portuguesa de Bailado Contemporâneo e em 2004/05 foi bailarina do 

Ballet Gulbenkian. Integrou a Companhia Lisboa Ballet Contemporâneo 

sob a direção de Benvindo Fonseca e fez parte do elenco do projeto “De-

licado” de Sofia Silva em 2007. Ainda nesse ano, integra a Companhia 

Rui Lopes Graça no projeto “Arte da Fuga”. Foi intérprete em “Feminine” 

e “Maiorca” da Companhia Paulo Ribeiro.

Coreografou um dueto para alunos da Escola de Dança do Conservató-

rio Nacional, apresentado no “International Youth Festival Expression”, 

na Grécia. Em 2009 cria o solo “aTempo” apresentado no “IV Festival 

Internacional de Solos da Malaposta”, no “Festival Internacional de 

Dança Contemporânea de Évora” e na “Plataforma Coreográfica Inter-

nacional da 18ª Quinzena de Dança de Almada”. Em 2010 foi intérprete 

em “Sagração da Primavera” da Companhia Olga Roriz, “Suggestions 

for Walking Alone” coreografia de André Mesquita para a Plataforma de 

Dança Tok’art e fez parte do elenco de “Durações de um Minuto”, projeto 

de Clara Andermatt e Marco Martins para o Teatro Municipal S. Luiz.

Em 2011 integra o projeto “Icosahedron”, coreografia de Tânia Carvalho.

Foi convidada para interpretar “Notion - Dance Fiction” um projeto de 

Ka Fai Choy no Festival InShadow 2011, Teatro Municipal São Luiz.

Faz parte do elenco de “You Never Know How Things are Going to Come 

Together”, coreografia de André Mesquita para Tok’art - plataforma de 

dança, estreado no Teatro Municipal Maria Matos. Em 2012, como intér-

prete da Companhia Instável, integra o elenco de Shelters, reposições e 

trabalhado em teatro e cinema em Portugal e Alemanha. Em 2009 foi 

nomeado para a categoria de novo talento, no Portugal Dance Awards. 

Criou em 2009 o projeto ”To Fail”.

Coreografou no final de 2011 a peça “88” para a companhia Quorum-

Ballet.

Recentemente, fez parte como bailarino substituto, do projeto “Shel-

ters” de Hofesh Shechter para a Companhia Instável, inserido em Gui-

marães Capital Europeia da Cultura 2012.

Criou em 2013 o desenho de vídeo para a versão do “Swan Lake” da 

companhia QuorumBallet.

nova criação de Hofesh Shechter, inserido em Guimarães 

Capital Europeia da Cultura 2012.

Desde 2011 que em colaboração com António Cabrita 

desenvolve o projeto “ACSC”, do qual estrearam a peça 

“Wasteland” no Teatro Municipal de Almada, Ciclo Sala 

Experimental 2012.

Frequentemente dá aulas e workshops de dança contem-

porânea e tem vindo a desenvolver os seus estudos em 

Língua Gestual Portuguesa.

Tem dado workshops de composição coreográfica e de ví-

deo em vários países europeus.

É artista residente na companhia alemã SilkeZ./Resis-

tdance.

Desde 2011 que em colaboração com São Castro desen-

volve o projeto ACSC.
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Em something still Uncaptured a coreógrafa Maria Ramos abor-
da o espaço como um corpo e simultaneamente procura refletir 
sobre o corpo enquanto lugar e enquanto elemento escultórico. 
Usa a iluminação e o espaço cénico como elementos dramatúrgi-
cos intrínsecos à construção da peça.  

Este trabalho não tem uma narrativa. É uma sucessão de aconte-
cimentos construída como uma paisagem em ação: eco – rever-
beração – frequência, something STILL uncaptured.

Conceção coreográfica e direção artística Maria Ramos
Desenho de luz e colaboração Vinny Jones 

Interpretação e colaboração Marta Cerqueira e Benedetta Maxia
Som e colaboração Francisco Salgado

Diálogos durante o processo de trabalho Angus Balbernie
e Martinho R. Fernandes

Parceiros Ciclo Sala Experimental – TMJB 
e TEMPO - Teatro Municipal de Portimão

Residência Artística Teatro Viriato
Produção e difusão Maria Ramos e Tânia M. Guerreiro / PI

Apoio Financeiro Governo de Portugal/Secretário de Estado de Cultura 
- Direcção Geral das Artes

sOmethInG stIll uncaPtuRed
direção artística MAriA rAMoS

20 noV   qui 19h30     40 min.  

MAIS SoBRe something still UncaPtUred

“Something Still Uncaptured” é a última peça da trilogia que tenho vin-

do a desenvolver no contexto do projeto coreográfico “Um Certo Grau de 

Imobilidade”. Este projeto, caracterizado por ações artísticas de traba-

lho de pesquisa, criação e formação, surge de dois princípios usados em 

escultura que me interessaram quando estudei o trabalho do escultor 

Antony Gormley: ‘a imobilidade / quietude pode exprimir o seu oposto’ 

e ‘a melhor maneira de impulsionar movimento é fazê-lo através de um 

objeto estático’.

Neste ciclo de trabalhos (7pm/Rumour; Nerves Like Nylon; Something 

Still Uncaptured) exploro a ideia de que uma construção coreográfica 

pode potenciar movimento se contiver um certo grau de imobilidade; 

abordo a relação entre dança e escultura, procurando 

refletir sobre o corpo enquanto objeto escultórico; uso 

a iluminação e o espaço cénico como elementos drama-

túrgicos intrínsecos à construção da peça; procuro refletir 

sobre o lugar do ‘corpo’ no contexto da contemporanei-

dade artística.
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maria ramos

Coreógrafa e bailarina baseada em Lisboa, desenvolve o seu trabalho 

coreográfico em Portugal desde 2009. Fez a sua formação na Hoges-

chool voor de Kunsten Arnhem – EDDC (2000); Fórum Dança - Curso 

de Pesquisa e Criação Coreográfica (2004); mestrado em coreografia 

“ArtEZ Master of Choreography” no ArtEZ Institute of the Arts (2008). 

Trabalhou como bailarina com várias companhias e coreógrafos em 

Portugal, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Escócia e EUA, destacan-

do as produções dirigidas pelo coreógrafo / diretor Angus Balbernie 

(UK). Paralelamente, começa a desenvolver o projeto de pesquisa e 

criação coreográfica ‘Um Certo Grau de Imobilidade’; este projeto, ca-

racterizado por ações artísticas de pesquisa, criação e formação, que 

engloba os últimos trabalhos e a nova criação 2013, obteve apoio da 

ArtEZ, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Camões e DGartes. No 

contexto do seu trabalho, foi convidada a lecionar no Conservatório 

das Artes da Madeira, ArtEZ Institute of the Arts, Espacio LEM (Buenos 

Aires) e Fórum Dança, onde atualmente leciona com regularidade.

BIOGRaFIas
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Qual a distância certa entre as pessoas?  

Nesta coreografia existe uma distância entre dois homens. Onde 
aparecem reações, inclusões e emoções, existe uma relação pa-
radoxal onde a linguagem dos corpos estão em constante muta-
ção. 

Conceção Luís Marrafa Cocriação Luís Marrafa e António Cabrita 
Coordenação Petra Van Gompel

Música original e luzes Luís Marrafa Música adicional Radiohead
Apoios GC De Markten BXL, GC Nekkersdal BXL, StairCase.studio BXL e 

Flanders State of the Art

aBstand
conceção LuíS MArrAfA

20 noV   qui 22h00     45 min.  

lUís marraFa

Nasceu na Alemanha, viveu e estudou em Évora. Luís foi inspirado pelos 

trabalhos do Rui Horta e a partir daí focou-se na dança e obteve a licen-

ciatura na Escola Superior de Dança em Lisboa. Trabalhou com a coreó-

grafa e bailarina belga Karines Ponties. É o cofundador da companhia de 

dança MARRAFA e do estúdio de dança StairCase.stuidio em Bruxelas. 

Cria os seus próprios trabalhos como coreógrafo, intérprete e realiza-

dor salientando “Unstable”, “light night”, “escape”, “IIB”, “Untitled”, 

“Disquiet“ e “ABSTAND”.

Recebeu prémios em 2009 com o melhor video dança “IIB” através do 

“Festival International de Dança em Almada”. Melhor performance com 

o video dança “Untitled” em 2012 através do “Festival International 

InShadow” em Lisboa e com “ABSTAND” teve a nomea-

ção de melhor coreografia através do Prémio Autores SPA 

2014. Ele trabalha de forma intuitiva e é inspirado pelo 

interesse de culturas diferentes e experiências de vida.

BIOGRaFIas
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O coreógrafo apresenta em estreia no Teatro Viriato um solo que 
contém um olhar retrospetivo e que simultaneamente propõe um 
olhar prospetivo, desenhando novas linhas de investigação ar-
tística. Para tal, contribuíram as residências realizadas em três 
continentes: Europa, América e África. A memória, associada às 
viagens é convocada enquanto origem de estados físicos parti-
culares e minúcia gestual. Marinheiros, navegadores e piratas 
são figuras que inspiram as coordenadas para a construção da 
personagem deste solo, cujos estados oscilam entre o fascínio e 
a desolação, a exaustão e a força anímica.

Coreografia e interpretação Francisco Camacho 
Música Sérgio Pelágio Figurinos Carlota Lagido

Desenho de luz e direção técnica Frank Laubenheimer 
Produção Eira A eira é uma estrutura

apoiada pelo Governo de Portugal/Secretário de Estado de Cultura - 
Direcção Geral das Artes

e PuR sI muOVe 
coreografia e interpretação frAnCiSCo CAMACho

21 noV   sex 21h30     duração a definir  

Francisco camacho

Desde 1988, os seus espetáculos têm sido apresentados em diversos 

países europeus, americanos e africanos. 

O seu trabalho como coreógrafo e bailarino, foi galardoado em 

1994/1995 com o Prémio ACARTE/ Maria Madalena de Azeredo Perdigão 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1995 e 1997 com o  Prémio Bor-

dalo da Casa da Imprensa, na área da Dança.

Coreografou e interpretou os solos “O Rei no Exílio”(1991, filmado para 

a RTP, com realização de Bruno d’Almeida), “Nossa Senhora das Flores” 

(1992, Menção Especial do prémio ACARTE/Maria Madalena de Aze-

redo Perdigão 1992/93), “Superman” (2000), “Hitch” 

(2003) e “Coup d’État” (2006). Dirigiu as peças de gru-

po “Com a morte me enganas” (1994), “Primeiro Nome: 

Le” (1994, prémio ACARTE/Maria Madalena de Azeredo 

Perdigão 1994/95), “Dom São Sebastião” (1996), “GUST” 

(1997), “More” (1998), “À Força” (1998), “Em Troca” 

(2001, coreografia para a Companhia Nacional de Canto 

e Dança de Moçambique), “My Name is Wilde… Oscar 

Wilde” (2001), “Silence so Sexy” (2002), “LIVE|EVIL – 

EVIL|LIVE” (2005), “RIP” (2010), “LOST RIDE” (2011) e 

mais recentemente“ANDIAMO!” (2012). 

BIOGRaFIa
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Apresentou espetáculos em coautoria com Mónica Lapa (“Bimarginário” 

1990), Vera Mantero (“blá-blá-blá” 1990), Carlota Lagido (“Sporting 

Decadence” 2000) e Vera Mota (“im-“ 2009). Colaborou enquanto co-

reógrafo em “Hanare” (2009), desenvolvido com Aldara Bizarro e por 

ela interpretado. Desenvolveu ainda intervenções para uma obra de 

Pedro Cabrita Reis em exposição no Museu de Arte Contemporânea de 

Bona (“O Príncipe da Rua”, 1999) e para a exposição de Francis Bacon 

no Museu de Serralves (“Laughter To My Heart”, 2003), assim como os 

projetos “Performers Anónimos” (1999) e “Danças Privadas” (2000), 

para espaços não-convencionais.

Dançou com vários coreógrafos, destacando Meg Stuart / Damaged 

Goods, Alain Platel / Le Ballets C de la B, Paula Massano e Carlota La-

gido.

Tem participado em debates e conferências; assim como em diversos 

encontros internacionais, destacando o “European Choreographic Fo-

rum 1”, “CrashLanding@Moscow” e “Cellbytes 2001”. 

Orientou diversos workshops em vários países europeus e africanos. 

Estudou dança, teatro e voz em Portugal e em Nova Iorque, nomeada-

mente no Merce Cunningham Dance Studio e Lee Strasberg Theatre Ins-

titute. É membro fundador e codiretor artístico da EIRA. 
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Em landing, a mais recente coreo-grafia de Né Barros, a coreó-
grafa trabalha a partir dos conceitos de desterritorialização, da 
não pertença e da ausência de pátria. Os corpos em cena são si-
multaneamente de um lugar, de uma terra e de um continente. É 
nestes corpos, lugares de entrada, que circulam todas as imagens 
de guerra e de paraíso, imagens de agora e imagens antigas.

Direção e coreografia Né Barros
Música Alexandre Soares e Biagio Marini (tema Passacaglio)
Interpretação André Mendes, Belisa Branças, Bruno Senune, 

Carlos Filipe Oliveira, Joana Castro,
Flávio Leihan, Flávio Rodrigues, Pedro Rosa, Ricardo Pereira, 

Sónia Cunha e Valter Fernandes
espaço cénico Gabriela Vaz-Pinheiro Figurinos Flávio Rodrigues 

Desenho de luz Alexandre Vieira
Poemas de William Blake Vídeo Né Barros/Filipe Martins 

Apoio à voz Antónia Reis
Produção executiva Tiago Oliveira Produção Balleteatro 

Coprodução Centro Cultural Vila Flor
e Teatro Nacional São João Apoio Teatro Camões

landInG
direção e coreografia né bArroS

22 noV   sáb 21h30     40 min.  

SoBRe landing

O campo exploratório deste trabalho gera-se a partir de um determi-

nado chegar, um aterrar num estado de coisas. Os corpos em cena são 

simultaneamente corpos apátridas (o corpo dançante como desterrito-

rialização, sem pertença nem pátria) e corpos da memória de um lugar, 

de uma terra, de um continente. Estes corpos são lugar de entrada onde 

circulam todas as imagens, todas as memórias. Neste caso, em parti-

cular, circulam as imagens de guerra e de paraíso, imagens de agora e 

imagens antigas. É esse o desenlace. Os temas, como noutros trabalhos 

anteriores, são mais direções processuais, pistas e paisagens sobre o 

que um corpo em gestos se permite alcançar. Amoral, este corpo batalha 

em livre destino, e é a insistência desse curso que se vai fazendo terra.

né Barros



64 · dim

nÉ barros

alexandre soares 

gabriela Vaz-Pinheiro

Coreógrafa e bailarina, Doutorada em Dança (FMH, Universidade Téc-

nica de Lisboa, Master of Arts in dance studies no Laban Centre, City 

University em Londres. Investigadora no Grupo de Estética, Política e 

Artes do Instituto de Filosofia (U.P.). 

Frequentou a Faculdade de Ciências do Porto e concluiu o Curso Superior 

de Teatro (ESAP). Ao longo da sua carreira, tem desenvolvido em ligação 

os seus trabalhos artísticos com os científicos. 

Artisticamente, iniciou a sua formação em dança clássica e mais tarde 

trabalha dança contemporânea e composição coreográfica, nos Estados 

Unidos, Smith College, onde reside. Para além do balleteatro, estrutu-

ra que fundou e dirige e com a qual tem apresentado trabalho regular 

desde os anos noventa, trabalhou com a Companhia Nacional de Bailado 

no âmbito do estúdio coreográfico, no qual recebeu o prémio de melhor 

Cofundador do grupo GNR como compositor e guitarrista, iniciou a car-

reira discográfica em 1980. Em 1988 edita o seu único álbum a solo, 

Projeto Global. Em 1990 foi responsável pela composição musical para 

a peça Coração na boca de Sam Shepard. Foi igualmente coautor da 

música para o bailado “Barcos Negros”, que conquistou o 1º prémio do 

“Concurso Internacional de Bailado de Lisboa”. 

Em 1993, colaborou no projeto “Zero”, com o qual gravou o álbum de 

apresentação. Na exposição “La Imagen Frágil” da Fundacion La Caixa 

Barcelona, produziu uma intervenção sonora na instalação “Señor Es-

tupor” de Javier Dias. 

Foi também em 1993 que teve a primeira ligação ao grupo Três Tristes 

Tigres no disco Partes Sensíveis, e na coletânea de temas de António 

Variações com Anjinho da Guarda. Da integração nos Três Tristes Tigres 

resultaram os álbuns “Guia Espiritual” e “Comum”. Foi considerado 

Formada em Escultura pela FBAUP, possui o Mestrado Europeu em Ce-

nografia pelo Central St. Martins College e Utrecht School of the Arts, 

Mestrado em Teoria e Prática da Arte Pública e Design pelo Chelsea 

College of Art & Design, e Doutoramento por projeto pelo Chelsea Col-

lege. O seu trabalho reparte-se pela investigação, prática artística, 

cenografia e video, bem como curadoria. Responsável pelo Programa 

coreografia, e com o Ballet Gulbenkian. Como atriz, fez 

cinema e teatro. 

Realizou video-dança com os quais participou em diver-

sos festivais. Em 2006 e 2007 fez parte da comissão de 

seleção do “Festival Curtas de Vila do Conde”. Investiga-

dora colaboradora no Centro de Estudos Arnaldo Araújo e, 

entre 2005-07, foi investigadora integrada no IHA- Es-

tudos de Arte Contemporânea. Em 2009 publicou o livro 

“Da Materialidade na dança” e, em coautoria, “Story Case 

Print”.

E fundadora e diretora do ciclo de cinema e vídeo “FFFilm 

Project”.

compositor português do ano de 1998 pelo Jornal Públi-

co. Compôs a música para o filme Sapatos Pretos de João 

Canijo. Foi convidado pelo Teatro Nacional S. João para 

compor a música original de Buenas Noches, “Mi Amor” 

um dispositivo vídeo-musical com textos de Al Berto lidos 

por João Reis, a levar a cena em fevereiro de 1999. Levou 

aos palcos do CCB e Rivoli, com os Três Tristes Tigres, o es-

petáculo “Ferida Consentida”, baseado no livro “Um beijo 

dado mais tarde”, de Maria Gabriela Llansol. 

Colabora também desde 1999 com Né Barros, para quem 

compôs as músicas de “Vooum”, “No Fly Zone”, “exo”, 

Vaga”, “Dia Maior”, “Segundo Plano”, “Story Case”, “Pra-

ça” e “Estrangeiros”.

de Arte e Arquitetura para “Guimarães 2012 Capital Eu-

ropeia da Cultura”, ensina, desde 2004, na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto.

Com a coreógrafa Né Barros colaborou nos espetáculos 

“in limine” e “Segundo Plano”.

BIOGRaFIas
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Mantendo a parceria com o Cine Clube de Viseu, o Teatro 

Viriato desafiou José Carlos Sousa, director do Conserva-

tório Regional de Música de Viseu, a compor a banda so-

nora de um filme- -concerto constituído por duas curtas-

metragens. O compositor será acompanhado ao vivo pelo 

acordeonista Nuno Silva.

Number, Please? leva-nos ao admirável Harold Lloyd, 

um dos expoentes da época de ouro do cinema burlesco 

americano, junto a Chaplin e a Buster Keaton. Trata-se 

de uma comédia americana que centra os holofotes num 

triângulo amoroso, em que dois jovens pretendentes se 

veem envolvidos numa série de situações incómodas e 

confusas numa tentativa de conquista da mão da jovem 

rapariga protagonista.

Já Viagem à Lua é a mais conhecida das centenas de 

produções de Georges Méliès, um dos grandes génios 

da história do cinema, que explorou de forma exaustiva 

a capacidade, até então desconhecida, do cinema con-

tar histórias e criar ilusões. Rodado em 1902, teve como 

base de inspiração dois romances populares do seu tem-

po: Da terra à lua, de Júlio Verne, e Os primeiros homens 

na lua, de H. G. Wells. É considerado o primeiro filme a 

retratar seres alienígenas. 

Filme-concerto

26 noV

numBer, please? de hAROlD llOyD (1920)

VIagem à lua de GEORGES MélIÈS (1902)

musicado ao vivo por 

jOSé cARlOS SOUSA e nUnO SIlVA (PT)

qua 21h30 | 40 min. aprox.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 12 anos

em parCerIa Com CIne CluBe De VIseu

música de José Carlos Sousa

acordeão Nuno Silva 

eletrónica e projeção sonora José Carlos Sousa

estreIa

aBsoluta

©
 D
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Nasceu em Viseu – Portugal, em 1972. iniciou os seus 

estudos musicais no Conservatório Regional de Música 

Dr. Azeredo Perdigão. 

em 1996 prossegue os seus estudos na Universidade de 

Aveiro, onde concluiu a sua Licenciatura em Composi-

ção, no ano de 2000.

estudou composição e música eletrónica com evgueni 

Zoudilkin, João Pedro oliveira e isabel soveral. Fre-

quentou ainda vários seminários de composição e mú-

sica eletrónica orientados pelos compositores; Jorge 

Antunes, Alain sève, Tomás Henriques, Flo Menezes, 

François Bayle e emmanuel Nunes. 

em junho de 2005, concluiu, na Universidade de Aveiro, 

o mestrado em música com especialização em compo-

sição.

Já lecionou na Universidade de Aveiro e no instituto Pia-

get em Viseu. 

É conjuntamente com Paula sobral organizador e dire-

tor artístico do Concurso e Festival Internacional de Gui-

tarra Clássica de Sernancelhe, na sua 15ª edição.

Desde 2008 que organiza e é o Diretor Artístico do Festi-

val de Música da primavera de Viseu.

em 1995 ganhou o primeiro prémio do 1º concurso de 

composição do conservatório onde estudou, com a obra 

infantil para piano, Almofada.

No Concurso de Composição eletroacústica Música Viva 

2000, foi agraciado com uma Menção Honrosa. 

em abril de 2001 foi premiado com a sua obra Viagem no 

referido concurso, integrado na Porto 2001 Capital Euro-

peia da Cultura. 

A sua música tem sido tocada em várias cidades portu-

guesas e em vários festivais internacionais de música 

em Portugal, Cuba, França, eslovénia e espanha. 

Atualmente é professor de composição no Conservató-

rio de Música de Viseu, exercendo também o cargo de 

Diretor Pedagógico desta escola. 

Nasceu em Castro Daire, a 3 de junho de 1981, tendo aí 

iniciado os estudos de música aos 9 anos. Com 13 anos 

inscreve-se no Conservatório de Música de Viseu. em 

1999, completou os Cursos Complementares de Acor-

deão e de F. Musical e o Curso Geral de Piano, com os 

professores Abel Moura, irene Barbosa e Jorge Martins. 

em 2004, completou a Licenciatura em ensino de Mú-

sica, variante de Formação Musical, na Universidade de 

Aveiro. em 2008, completou a Licenciatura em ensino 

de Música, variante de instrumento – Acordeão, na Uni-

versidade de Aveiro.

em cursos e seminários internacionais de acordeão tra-

balhou com W. semyonov (1996 e 1997), Friedrich Lips 

bIOGRAfIA

JOSÉ CARLOS SOUSA

NUNO SILVA



dim · 67

(1998), Maximiliano Pitocco e V. Matono (1998), e Vladi-

mir Zubitsky (1999, 2000 e 2001). 

1º Prémio da Categoria Júnior Concerto, no III Concurso 

Ibérico de Acordeão em 1998 e o 1º Prémio da Categoria 

Sénior Concerto no VII Troféu Nacional de Acordeão de Al-

cobaça em 2002. 4º Prémio no 1º Concurso Internacional 

de Acordeão de Andorra em 2001. Foi distinguido pela 

Revista Anim’Arte de Viseu com o Prémio Revelação do 

Ano de 1999. 

Compôs o novo Hino do Colégio da Via sacra, instituí-

do desde 2008. Foi um dos responsáveis pelos arranjos 

de orquestra para o Concerto de Comemoração dos 25 

anos do Conservatório de Música de Viseu.

Membro fundador dos grupos Quimera Quinteto, com 

maior incidência no repertório de Astor Piazzolla, e do 

grupo Exultate, com maior incidência no repertório eru-

dito e do Quarteto de Acordeões de Viseu. Acordeonista 

do projeto Fil’Mus – ACeRT. É professor de Acordeão, 

orquestra de Acordeãos e Formação Musical no Con-

servatório de Música de Viseu.
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Yerma é nome de uma mulher casada que deseja ter um 

filho como todas as outras mulheres à sua volta. Descobre 

que o marido não lhe consegue dar o filho esperado. Por 

isso, desespera, não se resigna e resiste à ideia de ficar 

prisioneira de uma esterilidade da qual não se considera 

culpada e trilha um caminho que a levará à sua tragédia 

pessoal. O que não consegue construir com as palavras 

concretiza com as suas próprias mãos através do sacri-

fício do corpo.  

Adaptando o poema de Federico Garcia Lorca, João Garcia 

Miguel mostra o sofrimento da impotência em múltiplas 

dimensões. Mas é para lá das fronteiras da impotência, 

num território desconhecido, que se gera a violência inte-

rior que move Yerma e Juan, seu marido, a destruírem-se 

como uma alegoria do fim das coisas. Essa alegoria do fim 

das coisas é um jogo de morte, onde esta surge como um 

gesto de defesa, contra a fatalidade e contra a impossibili-

dade de concretizar sonhos.

teatro

29 noV

Yerma
de jOÃO GARcIA MIGUEl (PT)

sáb 21h30 | 90 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 12 anos

esPaço criança disPonÍVel

texto federico García lorca 
Direção e encenação joão Garcia Miguel 

Interpretação Miguel borges e Sara Ribeiro 
músico lula’s · Vídeo Miguel lopes 

Figurinos Miguel Moreira 
produção Raquel Matos  

participação especial Manuel Gomez Plaza
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YERMA de João Garcia Miguel é um espetáculo que integra a atualidade das artes performativas. Com uma dramaturgia 

que substitui grande parte do texto de Lorca por trabalho de corpo e de voz, a estética chega ao espectador sem deixar que 

haja interferência da noção de “técnica”. Miguel Borges continua a ser um dos atares mais completos da sua geração e de 

outras e Sara Ribeiro é magnífica nas mudanças de emoção sem perder nunca o leme do navio. A música ao vivo tocada 

por Lula’s imprime narrativa e participa do espetáculo sem o ilustrar. Um trabalho rigoroso, atual, com uma dimensão 

metafísica da culpa e da misoginia. Parabéns. Não percam. 

Bruno schiappa

Estamos perante um dos melhores espetáculos portugueses de 2013. 

paulo lage

Uma história de amor distópico contada em linguagem do corpo, da vibração da essência da mulher, em sequência exímia. 

Um espetáculo incrivel, a não perder! 

rui gato

// SOBRE yerma

Começou a sua atividade no fim dos anos 80, ainda, estu-

dante de pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa 

(FBAUL), iniciando um percurso interdisciplinar, que o 

levou até às artes performativas, percorrendo diferentes 

expressões artísticas como a música, a pintura, a ins-

talação, a performance, o vídeo, a escrita, enfrentando 

dogmas instituídos e quebrando preconceitos artísticos.

Foi um dos fundadores dos coletivos artísticos: Caniba-

lismo Cósmico, Galeria Zé dos Bois e oLHo – Associação 

Teatral, da qual foi diretor artístico entre 1991 e 2002 com 

o qual dirigiu diversas peças, das quais destaca: El em 

1991, Zona em 1998, Fábrica do Corpo Humano na Porto 

2001 Capital Europeia da Cultura e DQ- éramos todos no-

bres cavaleiros coprodução ACARTe em 2001.

em 2003 fundou a sua própria companhia e iniciou per-

curso como artista investigador e diversificando ativida-

des, enquanto, diretor artístico, encenador, ator e artista 

plástico. Abriu em Lisboa, o “Espaço do Urso e dos Anjos” 

dedicado à formação e divulgação das artes performa-

tivas. em 2008 foi nomeado Diretor Artístico do Teatro-

Cine de Torres Vedras, um equipamento Municipal. João 

Garcia Miguel é artista associado do Ator’s Center de 

Roma, itália e do espaço do Tempo em Montemor-o-

Novo.

o seu trabalho tem sido apresentado na Alemanha, 

espanha, França, inglaterra, Noruega, País de Gales e 

senegal. em 2008 ganhou em espanha o Prémio FAD 

sebastià Gasch. o seu trabalho caracteriza-se pela di-

mensão performativa, utilização de aspetos biográficos 

e reinterpretação de textos clássicos de autores como 

bIOGRAfIAS

JOÃO GARCIA mIGUeL 
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Brecht, Cervantes, Chekov, Jean Genet, Peter Handke, 

Fernando Pessoa, shakespeare, sophocoles, strind-

berg, Gertrude stein, Andy Warhol e Virginia Wolf. Tem 

colaborado com artistas e performers como Anabela 

Teixeira, Ana Borralho, Ana Luena, Andres Beladiez, Al-

berto Lopes, Anton skrypiciel, Carlos Pimenta, Chema 

Leon, Clara Andermatt, David Pereira Bastos, edgar 

Pera, Francisco Rocha, Luciano Amarelo, Lúcia sigalho, 

Luís Guerra, ivo Alexandre, João Brites, João Fiadeiro, 

João Galante, João Melo Alvim, Michael Margotta, Mi-

guel Borges, Miguel Moreira, Nuno Cardoso, Nuno Cor-

te-Real, Rui Gato, Rui Horta, sara Ribeiro, steve Bird, 

steve Denton e Tânia Carvalho entre outros.

Desde 1995 que as sua peças são apresentadas regu-

larmente nas sala mais importantes e prestigiantes do 

país. No CCB apresentou Disrupção em 1995, As Criadas e 

Mãe Coragem em 2011; no TNsJ/PoNTi apresentou Muda 

em 1997; no TeCa Zona em 1999, Ruinas em 2005, Burguer 

King Lear em 2006 e Filho da Europa em 2011 que também 

foi apresentado na Culturgest; no Teatro Rivoli e no Au-

ditório Gulbenkian DQ em 2001; Especial Nada e Dia do 

Desassossego em 2002 no CAM/ACARTe da Gulbenkian; 

no Teatro Maria Matos apresentou em 2009 o Banquei-

ro Anarquista; Antígona no Teatro da Comuna; Made in 

Eden no Teatro da Politécnica em 2008. Tem apresen-

tado também as sua criações em festivais nacionais e 

internacionais, assim como o Festival Internacional de 

Almada, no Festival A8, no P.O.N.T.I. no Porto, no Citemor 

em Montemor-o-Velho, no Festival Informelles no Thea-

tre Les Bernardines em Marseille, no Festival Fringe em 

edimburgo, no Festival de Almagro, no Festival AltVigo ou 

na MadFeria em Madrid entre outros.

As principais características do trabalho de João Garcia 

Miguel é o seu gosto pelo risco, pela provocação, pela 

complexidade de abordagens, pela constante quebra de 

barreiras, pelo encantamento das maquinas, o concep-

tualismo barroco e o seu sofisticado sentido de humor. 

João Garcia Miguel conhecido também por “o urso” é 

reconhecido como um amigo dos anjos caídos e das 

mais extraordinárias manifestações artísticas. A sua 

metodologia é a contradição, Frequentemente se coloca 

em posições opostas às suas como forma de pesquisa 

e para o desenvolvimento de outras perspetivas estéti-

cas. Na sua visão pessoal, o teatro tem que ser capaz 

de mudar o mundo interior daqueles que têm a sorte e 

a possibilidade de ser tocados pelas artes. o teatro têm 

que provocar experiencias singulares e desenvolver a 

impossibilidade do real quotidiano, estimulando visões e 

alucinações percetivas que estimulem a espiritualidade 

pessoal e subjetiva.

Tem o Curso da escola superior de Teatro. Foi membro 

dos Netos do Metropolitano e das Marionetas de Lisboa. 

No Teatro da Cornucópia trabalhou em espetáculos diri-

gidos por Miguel Guilherme, stephan stroux e Luís Mi-

guel Cintra. Com João Fiadeira interpretou Branco sujo. 

Tem trabalhado regularmente com João Garcia Miguel 

primeiro no grupo de teatro olho, e a partir de 2003 com 

a Companhia JGM. Com os Depois da Uma- Teatro? Fez 

Equimoses – Nódoas na Cidade de Rui Guilherme Lopes 

e Pedro Carraca. No cinema participou em Três Irmãos 

e Água e Sal de Teresa Villaverde, La Cour des Grands de 

Florence strauss, Quando Troveja de Manuel Mozos, O 

Ralo e Alta Fidelidade de Frederico serra e Tiago Gue-

des, A Konspiração dos Mil Tímpanos e A Janela de edgar 

Pera, António, Um Rapaz de Lisboa de Jorge silva Melo. 

em televisão participou em inúmeros telefilmes, é sócio 

fundador da Tá safo (2003).

Atriz e coordenadora da formação da Companhia JGM 

e Diretora Artística da CoisA (espaço de Criação da 

Companhia JGM). Desenvolve também o seu trabalho 

enquanto artista independente como atriz de teatro e 

cinema, performer, encenadora, formadora na área das 

artes performativas e cantora.

mIGUeL BORGeS 

SARA RIBeIRO 
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Nasceu Cabo – Verdeano, na ilha de s. Vicente. Foi crian-

ça nos anos oitenta, apaixonouse pelo rock de seattle 

na adolescência num Mindelo de rockeiros Latinos, foi 

membro fundador dos THe eND. Algumas colaborações 

com membros da Crew de HipHop Lod escur dão inicio 

a uma fase de maior liberdade criativa, a abertura para 

um mundo sem limitações. inicia o estudo de Design na 

esAD Caldas da Rainha, zona oeste Portuguesa. Alguns 

projetos musicais pelo meio (os Mantorras, Dusty Ja-

mes Bondage, João sem Medo e Rapazes de Cor Visigod) 

e 8 anos depois encontra-se na encruzilhada da sua Ca-

chupa psicadélica, música para fazer fotossíntese, mú-

sica das entranhas do seu Cabo-Verde nação cultural.

Frequentou a Ar.co, sNBA, Maumaus e a escola supe-

rior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde tirou 

Desenho, Pintura e Artes Plásticas tendo trabalhado 

com sérgio Taborda, samuel Rama, Pedro Cabral san-

tos, Paulo Quintas,João Garcia Miguel, Jürgen Bock, 

Helmut Draxler, Harun Farocki, Ângela Ferreira, Ruth 

Wilson Gilmore, João Gonçalves, Avery F. Gordon, An-

toní Muntadas, Gertrud sandqvist, Allan sekula, simon 

Thompson,Michelangelo Pistoletto e siegfried Zielinski. 

Participou em varias residências, Torres Vedras, Monte-

mor-o-velho, Caldas da Rainha e Biella (itália). Nos últi-

mos anos tem trabalhado com João Garcia Miguel, entre 

os cenários e o vídeo.

Frequentou a escola superior de Artes e Design das Cal-

das da Rainha de 2005 a 2010, no curso de Teatro, tendo 

trabalhado com; Francisco Luís Parreira, João salaviza, 

Miguel Castro Caldas, Rogério Nuno Costa, Mónica Calle, 

João Fiadeiro, João Garcia Miguel, Miguel Borges, Vítor 

Hugo Pontes e Marta Carreiras. Desempenhou o cargo 

de booker e produtora na agência FRM e fundou a em-

presa Lançatempo LDA. em 2011.

Mais tarde trabalhou como produtora executiva da com-

panhia Artistas incultos. Atualmente trabalha na com-

panhia João Garcia Miguel como diretora de produção.

Nasceu em Paris onde viveu até aos seus 9 anos de ida-

de. Já em Portugal, após ter terminado o secundário 

em Artes Visuais, concluiu em 2009 o primeiro ano do 

curso Design de Moda na Universidade da Beira interior, 

Covilhã. em 2012 concluiu a licenciatura em Teatro, na 

escola superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. 

No seu p ercurso tem vindo a trabalhar, para além do 

teatro, a dança, a música, o vídeo, as artes plásticas e a 

performance.

Trabalhou com diversos artistas como: Julien Mondon, 

Patrice Le saëc, Martim Pedroso, emanuele scianna-

mea, susana Vidal, com a Companhia Karnart e Fura 

dels Baus. Fez um estágio com Philippe Fialho, Mickaël 

Gaspar e Renato Ribeiro sobre a obra de Bernard-Marie 

Koltès e workshops onde pode trabalhar com sofia Dias, 

Luciano Amarelo, Vitor Roriz, Christian Duurvoort, Fran-

cisco Luís Parreira. Durante a sua licenciatura em tea-

tro, trabalhou com Bruno Bravo, Joana Craveiro, Miguel 

Borges, João Garcia Miguel e Diogo Dória.

Atualmente trabalhar como assistente estagiária na 

Companhia João Garcia Miguel.

LULA’S

mIGUeL LOPeS 

RAQUeL mATOS 

LAURA GONÇALO 
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No mês de dezembro, a companhia Primeiros Sinto-

mas apresenta no Teatro Viriato a peça Cyrano de Ber-

gerac. Dada a complexidade no que toca ao número de 

personagens que recriam os ambientes e contribuem 

para os discursos ágeis e polifónicos, a companhia 

conta com a participação de uma figuração especial 

constituída por pessoas que, sendo ou não atores, 

tenham em comum o amor ao teatro e a vontade de 

participar neste espetáculo. 

Nesse sentido, Bruno Bravo (encenador da peça) e 

Sérgio Delgado (músico) orientam um workshop com 

os participantes da comunidade local, com o objetivo 

claro de integrá-los no espetáculo Cyrano de Berge-

rac, explorando possibilidades de interpretação de voz 

e movimento.

oFicina

03 a 08 DeZ

workshop para FIgurantes

na peça CYrano De BergeraC
orientação bRUnO bRAVO e SéRGIO DElGADO (PT) | PRIMEIROS SInTOMAS (PT)

inscrições gratuitas

na bilheteira do teatro Viriato ou em www.teatroviriato.com

público-alvo m/ 18 anos com ou sem experiência em teatro

lotação 30 participantes

03 a 08 deZ
qua, qui, sex e seg 19h30 às 22h30
sáb e dom 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30

oFICIna

09 a 11 deZ
ter a qui 20h30 às 23h30

ensaIos

12 e 13 deZ
sex e sáb 21h30

espetáCulo

inScrição

graTuiTa

até

21 noV’14
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Um fluxo livre de palavras, sons, fotografias, vídeos, 

sussurros, risos e memórias para contar a história 

provisória e contingente da Binaural/Nodar, uma or-

ganização cultural que atua na zona rural do maciço 

da Gralheira (São Pedro do Sul) e que este ano celebra 

o seu 10º aniversário. 

Dez anos depois, nas montanhas é também uma co-

média de vida, de como a existência quotidiana de 

uma família se foi transformando e cruzando com 

trabalho de campo e criação artística contemporânea 

em aldeias de montanha, gerando um fluxo de me-

mórias pessoais, umas felizes, outras nem tanto: o 

nascimento de filhos, a colaboração com mais de 100 

artistas acolhidos no território desde 2006 e também 

a morte inevitável de tantos queridos amigos residen-

tes na região. 

Aconferência-performance funcionará na forma de 

“cenas temáticas”, a meio caminho entre uma con-

ferência e uma performance, apresentadas alterna-

damente por Manuela Barile (performer vocal, artista 

visual e diretora artística da Binaural/Nodar) e Luís 

Costa (pesquisador e educador sonoro/media e pre-

sidente da Binaural/Nodar). As referidas cenas terão 

sempre associados conteúdos fotográficos, sonoros e 

videográficos ligados à história da Binaural/Nodar.

conFerência-PerFormance / Foyer

03 DeZ

DeZ anos DepoIs, nas montanhas
de lUÍS cOSTA e MAnUElA bARIlE | bInAURAl/nODAR

qua 22h00 | 50 min. 

preço único 2,503 // descontos não aplicáveism/ 12 anos

©
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A Binaural/Nodar é uma Associação Cultural sem fins lucrativos fundada em 2004 com o intuito de promover a exploração 

e a pesquisa nos domínios da arte sonora experimental, com especial ênfase na transversalidade de media e linguagens e 

na articulação entre a produção artística e o contexto envolvente, particularmente ao desenvolver atividades nos espaços 

rurais de Nodar e do Maciço da Gralheira (concelho de São Pedro do Sul, subregião de Lafões), através da plataforma de 

experimentação coletiva Nodar Rural Art Lab.

A Binaural/Nodar desenvolve atividades de criação, produção, divulgação, pesquisa e formação, com o objetivo de se 

estabelecer como uma plataforma para a experimentação e partilha de pensamento teórico nos domínios da tecnologia, 

media e praxis artística.

// SOBRE A BINAURAL

É diretora artística da Binaural/Nodar. É uma artista ita-

liana que vive e trabalha em são Pedro do sul, Portugal. 

Desde 2006, ela desenvolve projetos baseados nos luga-

res da região rural do maciço da Gralheira (município de 

s. Pedro do sul) trabalhando em estreito contato com as 

comunidades locais. os seus trabalhos artísticos combi-

nam som antropologia visual, instalação, performance e 

voz usada como um instrumento. A sua abordagem ar-

tística consiste numa investigação continua sobre a rea-

lidade, sobre o estar no mundo, sobre a sua experiência 

pessoal. A artista leva em conta vários aspetos, como 

a conformação natural dos territórios, a arquitetura e 

história dos lugares, simbolizações, tradição, memória 

ritual e o sagrado como sinais indeléveis depositados no 

solo.

Presidente da direção e diretor institucional, financeiro 

e educativo da Binaural/Nodar.

Tem formação em economia, foi professor universitá-

rio na área de métodos de previsão e dedicou quinze 

anos a uma intensa vida profissional na área financei-

ra (foi diretor de Riscos do Banco Mello) e de gestão 

operacional e sistemas (foi administrador pelos pelou-

ros operacionais do Grupo orey). está ligado às artes 

multimédia desde 1991, inicialmente enquanto hobby, 

a partir de 2006 enquanto profissão. Começou por es-

crever artigos e recensões críticas a título pessoal e em 

vários blogs. escreve para publicações ligadas a arte e 

cultura (revista [up]arte, revista Boa União, Lura, etc.).

bIOGRAfIAS

mANUeLA BARILe

LUÍS COSTA
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Autor de ensaios científicos e orador convidado em 

conferências e palestras científicas e de divulgação 

sobre artes, criatividade no espaço rural e desenvol-

vimento rural. Desde 2006 que desenvolve projetos de 

documentação sonora e vídeo das regiões do maciço 

da Gralheira e da serra do Montemuro. Realizou o do-

cumentário sonoro/ vídeo experimental: Onde nasce o 

meu Paiva?, estreado em 2011 durante o Festival Paivas-

capes #1.

Autor e coordenador do projeto educativo Aldeias Sono-

ras, o qual consiste no mapeamento sonoro de zonas 

rurais portuguesas, em paralelo com o seu levanta-

mento geográfico, histórico e sócio-cultural. o projeto 

envolve escolas básicas e secundárias de zonas rurais 

de diversas regiões de Portugal, tendo sido percorri-

das mais de 200 aldeias ao longo das várias sessões 

do projeto. Desenvolve ainda uma intensa atividade de 

coordenação de laboratórios e conferências na área da 

expressão criativa territorial, ministrados em Portugal 

e no estrangeiro. enquanto artista sonoro, publicou na 

edições Nodar em 2011 juntamente com o artista sono-

ro inglês Jez riley French o CD Sonata for Clarinet and 

Nodar. Coeditou em 2011 também na edições Nodar o 

catálogo retrospetivo e CD duplo Três Anos em Nodar – 

Práticas Artísticas em Contexto Específico no Portugl Ru-

ral e editou já no final de 2012, ainda na edições Nodar, 

um livro de textos ensaísticos e entrevistas Viver um 

Mundo Antigo: Textos de Arte e Território (2012- 2008).
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Publicado em 1614, Peregrinação reúne os relatos curiosos 

e aventureiros do descobridor Fernão Mendes Pinto, 

que expõe nesta obra vários géneros literários, vários 

perigos, sacrifícios, medos e obstáculos que enfren-

tou numa mistura de factos e ficções. Partindo deste 

potencial de expressividade cinematográfica, Marcelo 

Lafontana recupera a viagem narrativa do descobridor 

e cruza o seu Teatro de Papel com os recursos do au-

diovisual e do multimédia. 

Num palco transformado em estúdio de cinema, cenários 

e personagens desenhados e recortados em cartão são 

manipulados perante o olhar de câmaras de vídeo. As 

imagens são recolhidas por um sistema informático que 

promove o seu tratamento, montagem e mistura. Tudo 

em tempo real. O resultado é projetado numa tela, per-

mitindo uma viagem que se faz com a imaginação à solta.

teatro

04 a 06 DeZ

peregrInação
espetáculo baseado no livro homónimo de fERnÃO MEnDES PInTO

encenação MARcElO lAfOnTAnA

70 min. aprox.

qui 15h00 e sex 10h30 e 15h00 | grupos escolares (m/ 6 anos) | preço 13

sáb 16h00 | m/ 6 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis 

esPaço criança disPonÍVel

espetáculo baseado no livro homónimo de Fernão Mendes Pinto

encenação Marcelo Lafontana

dramaturgia José Coutinhas

Cenografia Sílvia Fagundes

direção musical Eduardo Patriarca

desenho de luz Pedro Cardoso

desenho de cenários e personagens Luís Félix, Rebeca Das Neves

direção de fotografia Jpedro Martins

Sistema e conteúdos multimédia Luís Grifu

Assistência de encenação Rita Nova

Interpretação Marcelo Lafontana

Vozes off Bernardo Travessas, 
Frederica Ferreira, João Miguel Ferreira e Nuno Sousa

direção técnica Pedro Cardoso

Construção de cenografia, marionetas e adereços
Américo Cardoso, Andreia Coelho, André Ribeira,

Mário Magalhães Silva, Miguel Cardoso e Raquel Coelho

equipa de gravação de imagens exteriores
Maria Da Guia Carmo, Joana Martins e Rita Martins

Costureira Glória Silva

Assistentes Estagiários (Curso de Animação) Jaime Frasco e Fátima Pereira

Gravação de áudio Rádio Linear de Vila do Conde

Produção executiva Marcelo Redondo

Coprodução Lafontana – Formas Animadas, Tnsj 

espetáculo Coproduzido no âmbito da Rede 5 Sentidos

Personagens (por ordem de aparição)
Fernão Mendes Pinto (o velho),

Fernão Mendes Pinto (o jovem),
Fernão Mendes Pinto (adulto),

Tio de Fernão Mendes Pinto,
D. Fidalgo,

Dama Pombinha (esposa de D. Fidalgo),
Capitão da nau roubada por Coja Acém,

Dois marinheiros portugueses (sempre os mesmos),
Coja Acém (o pirata),

Marinheiros piratas (os mesmos em todas as cenas em que aparecem marinheiros),
Dois indianos (carcereiros da prisão),

Prisioneiro Madureira,
Prisioneiro Fonseca,
Joseph (o leiloeiro),

Pessoas no mercado de escravos,
António Faria (o corsário português),

Tubarões que devoram Coja Acém,
Monge japonês do Templo Dourado,
Marinheiros que roubam o Templo,

Gaivota que afunda o barco,
Tradutor oficial do Imperador do Japão,

Imperador do Japão,
Filho do Imperador do Japão,

Missionários jesuítas
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João Pedro Delgado apresenta em Viseu um trabalho que 

resulta da vontade de dinamizar o reportório para Viola 

Solo e Eletrónica, quer através da encomenda de obras a 

compositores de diversas proveniências e vivências esté-

ticas, quer através da circulação de obras já compostas.

Neste concerto, o músico reflete sobre a utilização de 

suportes eletrónicos em algumas obras, contrastando 

com outras em que a viola de arco se apresenta inteira-

mente a solo. Para João Pedro Delgado, a música de su-

porte eletrónico permite à obra uma certa emancipação, 

uma libertação das amarras impostas pelas limitações 

do instrumento executante, das condições acústicas, da 

linguagem, da técnica e da tradição concertista. 

Em palco, o músico mostrará que o contraste entre o 

universo eletrónico e uma obra para viola solo é enorme 

e o que se ganha e o que se perde neste jogo de controlo 

e liberdade.

caFÉ-concerto / Foyer

10 DeZ

joão peDro DelgaDo

qua 22h00 | 45 min.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  

m/ 12 anos

Viola solo João Pedro Delgado

obras de
sérgio Azevedo, 

Jaime Reis,
João Pedro oliveira, 

Christopher Bochmann, 
José Carlos sousa, 
eduardo Patriarca
e João Madureira

©
 D
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Realizou os seus estudos musicais nos Conservatórios 

de Viseu e Lisboa, na escola superior de Música de Lis-

boa e na escola superior de Artes de Castelo Branco. 

Frequentou master-classes com Alex Klein, Daniel Ro-

wland, Maria João Pires, Michael Bochmann, Artur Pi-

zarro e Gareguin Aroutounian.Terminou a Dissertação 

de Mestrado em Performance (viola de arco) com nota 

máxima – 20 valores.

Foi dedicatário ou codedicatário de obras para viola 

solo, viola e eletrónica ou música de câmara por parte 

de compositores como sérgio Azevedo, António Pinho 

Vargas, João Pedro oliveira, Jaime Reis, Pedro Amaral, 

eduardo Patriarca, José Carlos sousa, César Viana ou 

Christopher Bochmann.

Tem tido oportunidade de tocar em concerto solista ou 

de música de câmara com músicos diversos, tais como 

Gustavo Delgado, José Corvelo, Morgan szimansky, 

João Aboim, Carlos Canhoto, Fausto Neves, César Viana, 

Miguel ivo Cruz, Filipe Quaresma, Pedro Telles, Marina 

Pacheco, Luís Cunha ou João Crisóstomo, entre outros.

Foi diretor artístico da associação Belgais e do seu 

Coro. Foi colaborador musical e autor de programas na 

Antena 2 da Radiodifusão Portuguesa, com o seu pro-

grama Cds e Lps.

No que concerne ao trabalho musicológico, realizou - 

por encomenda da Câmara Municipal da Guarda - estu-

dos, exposição e catálogo acerca dos Mestres Capela da 

sé da Guarda entre os séculos XVi e XiX, para além do 

levantamento, transcrição e apresentação das respeti-

vas obras. Realizou ainda - por iniciativa do Museu de 

Arte sacra da Covilhã - o estudo, transcrição de obras 

de compositores religiosos oitocentistas da região da 

Covilhã.

Colaborou com orquestras tais como orquestra Gul-

benkian, orquestra do Norte ou orquestra Metropolita-

na de Lisboa, entre outras, dirigido por maestros tais 

como Michael Zilm, Alex Klein, César Viana, Miguel Gra-

ça Moura, Ferreira Lobo ou Christopher Bochmann.

Com o Quarteto de Cordas são Roque, entre outros, 

apresentou-se nas principais salas de espetáculo por-

tuguesas, bem como no México, China, irlanda, Andor-

ra, inglaterra, espanha, França ou Luxemburgo.

Participou ainda em inúmeros festivais internacionais 

(Capital Europeia da Cultura Porto 2001, Capital Europeia 

da Cultura Cork 2005, Festival da Juventude de Pequim, 

Festival Internacional de Morelia, Festival do Estoril, Fes-

tival dos Capuchos, Expo Zaragoza, entre outros).

Participou na gravação de vários discos e vários concer-

tos seus foram transmitidos em radios e televisões do 

país e estrangeiro (RTP2, Antena2, RTP1, RTP Açores, 

Radio Cadena ser, Radio Michoacan Mexico, TVMichoa-

can Mexico, TV Nuevo Leon, etc, etc).

É membro do João Roiz ensemble, agrupamento de 

câmara residente do concelho de Castelo Branco. É 

membro do síntese - Grupo de Música Contemporânea, 

com o qual se tem apresentado em inúmeros concer-

tos, estreias de compositores portugueses. No âmbito 

deste grupo, tem ainda organizado diversas edições do 

Síntese - Festival de Música Contemporânea.  No âmbito 

do Festival Síntese (Teatro Municipal da Guarda), foram 

estreadas diversas obras suas pelo síntese - Grupo de 

Música Contemporânea. Recentemente, foi ainda es-

treada uma peça da sua autoria no Art Song Festival da 

Universidade de indiana, eUA.

bIOGRAfIA

JOÃO PedRO deLGAdO - VIOLA de ARCO
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Cyrano não partilha dos ambientes psicológicos, sim-

bolistas e realistas de Hedda Gabler, Menina Júlia ou 

de Ivanov, seus contemporâneos. Nem habita as ruas 

sombrias, românticas ou góticas que iluminaram o 

século de Edmond Rostand. Mas Cyrano tem um dos 

narizes mais famosos do mundo e, tal como o do Major 

Kovaliov de O Nariz de Gogol, ultrapassa largamente a 

dimensão meramente física. A protuberância grotesca 

que vive no meio da sua cara é o embaraço do seu amor 

por Roxanne. Será por meio das palavras que empres-

ta a Cristian, o jovem e belo cadete por quem Roxanne 

se apaixona, que Cyrano declarará, em alexandrinos, 

a mais bela, trágica e intemporal declaração de amor.

teatro

12 e 13 DeZ

CYrano De BergeraC
de EDMOnD ROSTAnD (fR) | PRIMEIROS SInTOMAS (PT)

sex e sáb 21h30 | 90 min. aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 12 anos

esPaço criança disPonÍVel

tradução João Paulo Esteves da Silva
encenação Bruno Bravo

Dramaturgia
Bruno Bravo e Ricardo Neves-Neves

Cenário e figurinos Stéphane Alberto
Desenho de luz André Calado

música Sérgio Delgado
Interpretação António Mortágua,

Carolina Salles, Eduardo Breda, Paulo Pinto e 
Ricardo Neves-Neves, Sofia Vitória,

Miguel Sopas e 20 a 30 figurantes de Viseu
Coprodução rede 5 Sentidos

(Teatro Viriato e Maria Matos Teatro Municipal)
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os Primeiros sintomas são um grupo de teatro sediado 

em Lisboa, com direção artística de Bruno Bravo. 

estrearam em 2001, com o espetáculo A’Rosas Suicidam-se, 

com encenação e interpretação de Bruno Bravo e Élvio 

Camacho, a partir de Greguerías de Ramón Gómez de 

la serna, em coprodução com o Teatro experimental do 

Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias (Funchal), 

Chapitô e Teatro da Barraca (Lisboa).

em 2002, produziram em coprodução com o Centro Cul-

tural de Belém o espetáculo Transfer, com encenação de 

Carla Bolito. No mesmo ano, os espetáculos O Vidro, de 

Francisco Luís Parreira e Frankenstein, a partir de Mary 

shelley, encenados por Bruno Bravo, e estreados na 

Casa Conveniente e no espaço abril em maio, respetiva-

mente. Desde então têm levado a cena várias produções, 

alternando entre espaços alternativos e convencionais, 

insistindo numa dramaturgia variada, entre peças de 

teatro clássicas ou contemporâneas e adaptações de 

obras literárias, destacando-se a colaboração de Miguel 

Castro Caldas como autor de muitos dos espetáculos.

bIOGRAfIA

PRImeIROS SINTOmAS
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A Orquestra de Jazz de Matosinhos desafia a sonoridade 

esparsa do Trio Azul, trio liderado por Carlos Bica e que 

conta com o guitarrista alemão Frank Möbus e o bate-

rista norte-americano Jim Black, propondo novos arran-

jos, especialmente concebidos para este concerto, tendo 

como base uma seleção de temas deste coletivo.

A intensa comunicação entre os três músicos do Trio 

Azul, que surgiu em 1996, e a originalidade do reportório, 

com referências a géneros variados (do rock e da pop, 

à música tradicional), trouxeram um reconhecimento da 

crítica e do público que se tem mantido ao longo dos já 

cinco discos do trio.

Criada 1999, a Orquestra de Jazz de Matosinhos é uma 

das formações mais dinâmicas do jazz português atual. 

Este coletivo tem atuado regularmente nas principais sa-

las do país e também em Bruxelos, Milão e Nova Iorque.

música

19 DeZ

orquestra jaZZ matosInhos

& trIo aZul (Carlos BICa, Frank möBus e jIm BlaCk)

sex 21h30 | 75 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 86)

m/ 6 anos

esPaço criança disPonÍVel

solistas 

Carlos Bica (contrabaixo), 

Frank Mobus (guitarra) 

e Jim Black (bateria)

Direcção Pedro Guedes

saxofones 
José Luís Rego, João Pedro Brandão,

João Guimarães, Mário Santos,
José Pedro Coelho e Rui Teixeira

trompetes Gileno Santana, Rogério Ribeiro, 
Susana Santos Silva e Javier Pereiro

trombones Daniel Dias, Álvaro Pinto,
Andreia Santos e Gonçalo Dias

piano Carlos Azevedo

©
 D

R
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Criada em 1999, a Jazz de Matosinhos é uma das for-

mações mais dinâmicas do jazz português atual. Com 

o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, iniciou a 

sua atividade como uma orquestra de autores, divul-

gando as composições e arranjos dos seus diretores 

Pedro Guedes e Carlos Azevedo. A participação 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 na-

cional específico para este tipo de formação. Mais tar-

de, o protocolo estabelecido com a Casa da Música veio 

favorecer o desenvolvimento de projetos diversificados 

em colaboração com músicos de relevo internacional. o 

caráter único da oJM revela-se na versatilidade que lhe 

permite assumir todas estas vocações e desempenhar 

o papel de uma orquestra nacional de jazz, apresentan-

do repertórios de todas as variantes estéticas e todas as 

épocas do jazz. 

os projetos que tem desenvolvido já a levaram a par-

tilhar o palco com os agrupamentos Remix ensemble, 

orquestra Nacional do Porto e Quarteto de Cordas de 

Matosinhos, com obras marcadas pelos cruzamentos 

entre estilos, algumas das quais encomendas em es-

treia mundial. Trabalhou com solistas, compositores e 

maestros de prestígio como ingrid Jensen, Bob Berg, 

Conrad Herwig, Mark Turner, Rich Perry, steve swallow, 

Gary Valente, Dieter Glawischnig, Carla Bley, stephan 

Ashbury, Chris Cheek, ohad Talmor, Joshua Redman e 

Andy sheppard e as cantoras Dee Dee Bridgewater, Ma-

ria Rita e Maria João.

A discografia da oJM começou a ver a luz do dia em 

2006 e é o reflexo de algumas das suas colaborações 

mais sólidas. Depois de Orquestra Jazz de Matosinhos In-

vites: Chris Cheek (Fresh sound New Talent), surgiu Por-

tology (omnitone), com Lee Konitz como compositor e 

solista principal. Da colaboração com o guitarrista Kurt 

Rosenwinkel resultou a gravação de Our Secret World 

(WomMusic, 2010), lançado nos eUA e em Portugal. em 

2011 foi editado o álbum com a cantora Maria João, Amo-

ras e Framboesas.

Para além das composições e arranjos originais, a oJM 

tem interpretado igualmente o repertório de figuras de 

referência como Thad Jones, Bob Brookmeyer e Carla 

Bley, a música de John Hollenbeck, Jim McNeely, Kurt 

Rosenwinkel e João Paulo esteves da silva (com os pró-

prios como solistas) e obras para big band de autores 

portuguesese espanhóis. em 2009, concretizou uma 

das suas maiores aspirações: interpretar a música fa-

bulosa de Maria schneider num concerto dirigido pela 

compositora norteamericana.

A oJM tem atuado regularmente nas principais salas do 

país e também em Bruxelas, Milão e Nova iorque. Foi a 

primeira formação portuguesa de jazz a participar num 

festival norteamericano (JVC Jazz Festival, Carnegie 

Hall, em 2007), e realizou temporadas nos clubes nova-

iorquinos Jazz Gallery, Jazz standard e iridium, este 

com Kurt Rosenwinkel. ano de 2011 incluiu a apresenta-

ção do novo disco com a cantora Maria João em várias 

cidades de Portugal e em França, uma nova digressão 

a Nova iorque para um ciclo de concertos com Kurt 

Rosenwinkel no lendário clube Birdland, o regresso a 

Lisboa com um programa dedicado a compositores his-

tóricos para big band e um novo capítulo na colaboração 

com Lee Konitz e ohad Talmor. 

bIOGRAfIA

ORQUeSTRA JAZZ de mATOSINHOS
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Carlos Bica é um dos poucos músicos portugueses que 

alcançou projeção internacional, tendo-se tornado uma 

referência no panorama do Jazz europeu. entre os vá-

rios projetos musicais que lidera e para além das suas 

participações em outras áreas como teatro, cinema e 

dança, o seu trio Azul com o guitarrista Frank Möbus e 

o baterista Jim Black, tornou-se na imagem de marca 

do contrabaixista e compositor.

Ao primeiro álbum Azul editado em 1996 e que é consi-

derado pela crítica como um dos melhores álbuns na-

cionais de Jazz de sempre, seguiram-se os álbuns Twist 

(1999), Look what they’ve done to my song (2003) e Belie-

ver (2006) que receberam igualmente enormes elogios 

da imprensa internacional.

Passados 15 anos desde a edição do primeiro álbum, 

Bica voltou a reunir em estúdio os seus companheiros 

de longa data para gravar Things About (2011), aquele 

que é o quinto álbum deste trio e que mantém intacta 

a formação original, numa empatia rara que tem con-

tribuído para o reconhecimento internacional de Carlos 

Bica.

Quando se fala da música de Carlos Bica a crítica cos-

tuma salientar a forma como nela se interpenetram 

referências de diferentes universos, da música erudita 

contemporânea à folk, ao rock, ao jazz, às músicas im-

provisadas. o que corresponde, como seria natural, à 

própria trajetória do intérprete compositor. Aprendeu a 

tocar contrabaixo na Academia dos Amadores de Músi-

ca, nos Cursos de Música do estoril e na escola supe-

rior de Música de Würzburg, na Alemanha. Foi mem-

bro da orquestra de Câmara de Lisboa, assim como de 

diversas orquestras de câmaras alemãs, tais como, a 

Bach Kammerorchester e a Wernecker Kammerorches-

ter. Fez muita música improvisada, durante anos tocou 

com Maria João, trabalhou e gravou na área da música 

popular portuguesa com Carlos do Carmo, José Mário 

Branco, Janita salomé, Camané e participou em inú-

meros festivais de Jazz internacionais em colaboração 

com músicos como Kenny Wheeler, Ray Anderson, Aki 

Takase, Alexander von schlippenbach, Lee Konitz, Má-

rio Laginha, Albert Mangelsdorf, Joäo Paulo, Matthias 

schubert, Paolo Fresu, António Pinho Vargas, steve Ar-

guelles, John Ruocco e entre outros.

A necessidade de projetar na música as vivências do 

seu percurso musical e o enorme fascínio pelo som da 

voz e dos instrumentos de arco, levou Carlos Bica até ao 

projeto DIZ, que teve a sua estreia no Festival dos Cem 

Dias/ Expo’98. este projeto foi editado pela enja Records 

em 2001 e recebeu o prémio de Melhor disco do ano da 

Antena 1/ Cinco minutos de Jazz.

Tal como Paris nos anos cinquenta, Berlim é nos dias 

de hoje um feliz refúgio para os criadores de arte. Tendo 

Berlim como uma das suas estações, Carlos Bica tem 

desfrutado dos muitos felizes encontros entre músicos 

provenientes de culturas e escolas muito diversas. Azul, 

Diz, Tuomi, Bica-Klammer-Kalima, essencia, Tango Toy 

são alguns dos projetos com músicos internacionais 

que tiveram Berlim como local de nascimento.

em outubro de 2005 Carlos Bica edita o álbum Sin-

gle (Bor Land), o seu primeiro álbum de contrabaixo 

solo, onde músico e instrumento se encontram a sós e 

onde Bica revela o seu lado musical mais íntimo. Single 

foi nomeado pela revista Blitz com um dos melhores ál-

buns nacionais em 2005

CARLOS BICA
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Centro De artes Do espeCtáCulo De VIseu 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo 

• Paula Garcia Diretora Adjunta • Ana Cláudia Pinto Assistente de Direção • Maria João 

Rochete Responsável de Produção • Carlos Fernandes Assistente de Produção • Nelson 

Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues 

Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes 

Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • Raquel Marcos Assistente de 

Secretariado • consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • colaboradores 

António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • 

Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António 

Pinto Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público André 

Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, 

Franciane Maas França, Francisco Pereira, Joana Tarana, João Almeida, Luís Sousa, 

Margarida Fonseca, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral e 

Vânia Silva. 

Estrutura financiada por

colaboração técnica
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InfORMAÇÃO GERAl

DesContos teatro VIrIato
(exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do 
Teatro Municipal da Guarda; sócios da ACeRT; sócios do Cine Clube de Viseu; 
Profissionais do espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e 
sMAs, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias 
Urbanas e Municípios membros institucionais das obras sociais 
e Grupos de >10 px, m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DesConto para Compra anteCIpaDa
até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

*Peça o seu cartão na bilheteira.

em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas 
permitem-lhe beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao 
selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência.
informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

espaço CrIança
orientação RAQUeL MARCos e TiAGo LoPes
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

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

este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

noVo!

assInaturas

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

Camarotes

plateia

fr
is

a 
c

fr
is

a 
D

1 14 4b

3

2

3

2

A

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

fr
is

a 
A

1

fr
is

a 
b

1

2 25 5c

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8f

6 69 9G

7 710 10h

8 811 11I

j

k

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001

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

Preço desempregado 2,501

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

Plateia

196 Lugares

camarotes

22 Lugares

frisas frontais

14 Lugares

frisas laterais

56 Lugares

PlAnTA DE SAlA



88 · dim

O Teatro Viriato agradece aos mecenas e Amigos pelos generosos contributos que tornaram possível anga-

riar, desde janeiro de 1999, cerca de 560.000,003 de donativos. Por vontade dos doadores, parte deste valor 

foi canalizado para financiar o acesso de público carenciado, na sua maioria jovens e crianças, às atividades 

do Teatro Viriato.

Amigos · 2014

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

allegro BMC CAR; 

moderato Família Caldeira Pessanha; 

andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco;

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

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

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2014
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algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

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

·  Benefícios fiscais;

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

·  Descontos na programação do Teatro municipal da Guarda; 

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

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

·  Descontos no Forlife.

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

Faça-se amIgo... 



VIrIato teatro munICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC Viseu · 3501-909 VIseu 

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

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

telefone 232 480 110

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


