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VISEU A 01 DO 06 EM 2013 E 2014

Organizado pelo Teatro Viriato e vocacionado para 

a promoção da criação e da fruição artística, 

o VISEU A 01 DO 06 é inaugurado com “A Primeira 

Festa”, um evento centrado no espaço público 

de Viseu, que envolve artistas locais, nacionais 

e internacionais. Durante todo o dia, pelas ruas 

e pelo céu, desde o Parque Aquilino Ribeiro, 

passando pela Praça da República e pelo Adro da 

Sé até ao Largo Mouzinho de Albuquerque, espalha-

se o teatro, a música, a dança, o novo circo e o 

funambulismo. 

24 horas de artes performativas, que ajudarão a 

(re)descobrir este território. 

Mas este dia assinala apenas o princípio de um 

projeto maior de intervenção artística, com 

duração aproximada de um ano, que culminará com 

um grande festival, de 29 de maio a 01 de junho de 

2014. 

Ao longo dos próximos meses, o VISEU A 01 DO 06 

continuará a fervilhar na cidade, extravasando 

a sua ação para os concelhos vizinhos com 

práticas artísticas que vão combinar a criação 

de projetos com as comunidades (baseados na 

relação com os materiais, com as problemáticas 

e com os imaginários resgatados da região) com 

o convite a companhias nacionais e estrangeiras 

para transformarem o espaço público em cenário 

para os seus espetáculos. Um trabalho profundo e 

intenso de transformação do tecido local na sua 

relação com a arte, que só será visível a todo o 

público no festival de 2014.

Integrado na Rede Urbana para a Competitividade 

Viseu | Dão Lafões, candidatada pela Comunidade 

Intermunicipal da Região Dão Lafões (CIMRDL) ao 

Programa Operacional Regional do Centro – “Mais 

Centro”, o VISEU A 01 DO 06 pretende afirmar-se 

como uma marca distintiva e contagiante. Com 

evidente impacto na promoção da região, este 

projeto convoca como participantes ativos os 

O FESTIVALA PRIMEIRA FESTA

habitantes da cidade, de todas as idades e 

quadrantes, assim como comerciantes, agentes 

turísticos e o tecido empresarial para que o 

VISEU A 01 DO 06 se torne uma enorme experiência 

cultural e contemporânea de qualidade e ampla 

para toda a região. Durante meses, fruto desta 

intervenção artística, este território repensa-

se e prepara-se para acolher. Por estes dias, 

o próprio ato de receber transforma-se em 

espetáculo.

VISEU A 01 DO 06

IDEIA ORIGINAL Paulo Ribeiro

PRODUÇÃO Teatro Viriato

CONSULTORIA ARTÍSTICA Giacomo Scalisi e Madalena Victorino

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Sandra Correia

Apoios à divulgação

Instituto Politécnico de Viseu
e Montebelo Hotels & Resorts

Agradecimentos

ARPT - Associação Turismo Centro de Portugal
e Turismo do Centro

Estrutura
financiada por

+ INFO
www.teatroviriato.com // www.facebook.com/teatroviriato // tel. 232 480 110

2013

2014
 à vista!

OLIVIER ROUSTAN (FR)

DRUMMING - GP
BANDA DE RIBAFEITA
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DE VISEU (PT)

ADRO DA SÉ

“PASSAGEM”
PARQUE
AQUILINO RIBEIRO

(PARQUE DA CIDADE)

“ESTA É A MINHA
CIDADE E EU
QUERO VIVER NELA”
A PARTIR DO 

TEATRO VIRIATO

ORQUESTRA TODOS
LARGO MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE
(SOLDADO DESCONHECIDO)

LES BLEUS DE TRAVAIL 
“LE VOYAGE DE NOCES”

PRAÇA D. DUARTE

“UMA CARTA
COREOGRÁFICA”

PRAÇA DA REPÚBLICA 
(ROSSIO)

ACESSO GRATUITO

DAS 00H00
ÀS 24H00 DE SÁBADO

21h0016h0000h00

22h3018h00
10h00 

às
19h00

Parceria Ação cofinanciada por



Criado em e para Viseu, “Esta é a Minha Cidade e 

Eu Quero Viver Nela” é um manifesto poético, cons-

truído a partir das vivências do quotidiano e dos 

espaços da cidade. Um projeto de intervenção e de 

questionamento que se propõe a (re)descobrir Vi-

seu. Depois de uma pesquisa intensiva, os intérpre-

tes conduzem os espectadores pelas ruas, esven-

trando a cidade, desvendando as suas memórias, ao 

mesmo tempo que constroem uma cidade nova para 

poderem vir a desejar viver nela também. Uma ex-

periência invulgar acerca da vida nas cidades.

NOTA: Recomenda-se a utilização de calçado confortável.

Quatro velhos viajantes partem do universo da 

sua solidão para emergir do esquecimento e da 

rotina. Caminham, por entre objetos suspensos, 

através das suas memórias e afetos para en-

contrarem o princípio de uma nova jornada, a do 

convívio, da festa e da alegria de viver. Percurso 

desenhado através de uma instalação, onde os ob-

jetos e as matérias ganham um novo sentido; e uma 

performance de teatro físico em andas. 

Um convite à contemplação de um fascinante mun-

do novo, pleno de emoções e de pura poesia visual, 

edificado a partir de um lugar comum e do que nele 

melhor existe. 

É de voar que se trata neste espetáculo: dar 

asas à imaginação, com uma linha traçada no céu 

no mesmo lugar onde o inventor e inconformista 

João Torto, há mais de quatro séculos, tentou a 

sua proeza de desafiar a gravidade. 

Desta vez, essa linha será percorrida pelo ex-

traordinário funâmbulo Olivier Roustan, uma 

referência mundial, que “voará” no alto de uma 

corda, ao som de outras linhas traçadas no ar 

por um repertório musical contemporâneo in-

terpretado pelas três formações que se juntam, 

propositadamente, para este projeto.

Do Largo do Intendente para o Largo Mouzinho 

de Albuquerque, um exemplo de como o local se 

pode transformar em global. A Orquestra Todos, 

nascida no âmbito de uma intervenção artísti-

ca no território, o Festival Todos, atravessa e 

funde vários mundos musicais e sonoros de múl-

tiplas origens culturais.

Uma formação singular que junta pessoas que 

fazem música a partir de diferentes instrumen-

tos, tradições e universos e que inventam uma 

mistura de sonoridades que dialoga constante-

mente com todas as raízes culturais e musicais 

de Lisboa e da sua lusofonia. 

Esta exposição é como uma carta. Uma carta que 

se escreve com o corpo de cada um e que aparece 

no espaço de uma PRAÇA. 

Dez artistas estarão ao longo do dia à espera de  

um público que queira movimentar ideias, sons, ima-

gens, histórias, as suas pernas e os seus braços. 

Uma oportunidade única para ver fotografia, can-

tar, escrever e saber afinal de onde vem a DANÇA. 

De hora a hora, a experiência muda. Venha vestido 

confortavelmente, traga a sua máquina fotográfi-

ca, um caderno e um lápis. Traga-se a si próprio e 

aos seus amigos e entregue-se à aventura de des-

cobrir o seu corpo outra vez. 

A melhor indumentária está escolhida. Os croma-

dos do Fiat 500 estão polidos e Kiki, o cão embalsa-

mado, está lavado e penteado. Tudo a postos para 

partir em lua de mel. Mas, o impensável acontece... 

o Fiat 500 avaria e os recém-casados debatem-

se com inúmeros obstáculos, encontrando no seu 

adorado carro um temível rival que ganha vida e se 

transforma num touro indomável. 

Um passeio turbulento e hilariante protagonizado 

por um casal atípico, um cão embalsamado e um Fiat 

500 caprichoso. Ao longo da viagem, eles dançam, 

saltam e caem sobre os dois pés… São poéticos às 

vezes, mas irresistíveis sempre.

TEATRO

01 JUN’13 / 00H00

“ESTA É A MINHA
CIDADE E EU QUERO VIVER NELA”
de JOANA CRAVEIRO (PT) | TEATRO DO VESTIDO (PT)

m/ 12 anos | 100 min. aprox.
Lotação: 90 participantes | Carece de levantamento prévio de bilhete
Local: a partir do TEATRO VIRIATO

Próximas apresentações 02, 03 e 04 JUN | 21h30 | preço único 103

PERFORMANCE/INSTALAÇÃO

01 JUN’13 / 16H00

“PASSAGEM”
PIA - PROJECTOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, CRL (PT)

50 min. aprox. 
Local: PARQUE AQUILINO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO

01 JUN’13 / 10H00 às 19H00

“UMA CARTA COREOGRÁFICA”
de MADALENA VICTORINO (PT)

Local: PRAÇA DA REPÚBLICA

+ INFO: Programa detalhado disponível, em breve,
em www.teatroviriato.com
e www.facebook.com/teatroviriato

NOVO CIRCO

01 JUN’13 / 18H00

LES BLEUS DE TRAVAIL (FR)

“LE VOYAGE DE NOCES”

60 min. aprox. 
Local: PRAÇA D. DUARTE

CONCERTO

01 JUN’13 / 22H30

ORQUESTRA TODOS (PT)

90 min. aprox.
Local: LARGO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

FUNAMBULISMO E MÚSICA

01 JUN’13 / 21H00 

OLIVIER ROUSTAN (FR), DRUMMING - GP,

BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA,

CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE MÚSICA DE VISEU (PT)

“UMA LINHA NO CÉU... LEMBRANDO JOÃO TORTO”

30 min. aprox.
Local: ADRO DA SÉ

DIREÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL Maestro Mario Tronco e Pino Pecorelli

COLABORAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL Francesco Valente

CONCEITO E TUTORIA Giacomo Scalisi

UMA PRODUÇÃO DO Festival Todos - Caminhada de Culturas

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Sylvain Granjon e Alexandre Demay

MÚSICA Jean Florent Chatillon FIGURINOS Claire Granjon

COPRODUÇÃO Les Bleus de Travail, Festival les Z’accros d’ma rue
(Nevers), La ville de Saulieu et la Région Bourgogne
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UMA IDEIA DE Madalena Victorino

COM A COLABORAÇÃO DE Carina Martins, Fernando Giestas,
Graeme Pulleyn, José Crúzio, Luís Belo, Margarida Mestre,

Peter Michael Dietz, Rafaela Santos, Romulus Neagu e Sónia Barbosa

DIREÇÃO, TEXTOS, DRAMATURGIA Joana Craveiro

COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Daniel Pinto, Gustavo Vicente, Isabelle Coelho, 
Maria Gil, Raimundo Cosme e Sónia Barbosa 

ASSISTÊNCIA E COCRIAÇÃO Maria Aguiar, Rosário Faria e Rosinda Costa 

PRODUÇÃO Teatro do Vestido

AUTORIA, DIREÇÃO ARTÍSTICA E CONCEÇÃO PLÁSTICA Pedro Leal

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Helena Oliveira, Mafalda Cabral, Ricardo Mondim 
e Sylvain Peker FIGURINOS Maria João Domingues, Olinda Cordas

e Filomena Godinho PRODUÇÃO PIA - Projetos de Intervenção Artística, CRL

FUNÂMBULO Olivier Roustan

MAESTRO BANDA FILARMÓNICA DE RIBAFEITA Carlos Cardoso

MAESTROS CONVIDADOS Miquel Bernat e Rui Rodrigues

INTERPRETAÇÃO Drumming - GP, Banda Filarmónica de Ribafeita
e músicos do Conservatório Regional de Música de Viseu




