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duração: 2h30 

público-alvo m/ 12 anos

Encenação Giacomo Scalisi

Texto original Sandro William Junqueira

Assistência de Encenação Graeme Pulleyn

Interpretação Graeme Pulleyn, Gabriel Gomes e Sofia Moura

Gastronomia Rosário Pinheiro

Desenho de luz Joaquim Madaíl

Técnico Pedro Teixeira

FICHA ARTÍSTICA

FINANCIAMENTO

PROMOTOR

UMA ENCOMENDA E PRODUÇÃO

Estrutura financiada por

CAEV-CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA
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Reflexo de um percurso de 20 anos, a programação do Teatro Viriato 

para 2019 celebra o trabalho de cooperação cultural em rede através 

da estreia de “O Presente de César - Quem vai para o Mar não volta à 

Terra”, que conta com o texto original de Sandro William Junqueira e 

a encenação de Giacomo Scalisi. A interpretação é de Graeme Pulleyn, 

Gabriel Gomes e Sofia Moura.

Um espetáculo de teatro. Um jantar com sobremesa de bacalhau com 

sabor a ficção. Os dramas vividos em família daqueles que partem do 

território Dão Lafões para pescarem um peixe que se pesca longe. E os 

dramas daqueles que ficam. A terra é larga. O mar é muito. A espera é 

grande. A vida no mar e a vida num prato. Tudo e todos unidos por um 

peixe: o Bacalhau, que se junta às migas, ao mel, ao vinho, à maçã Bravo 

de Esmolfe e à região Viseu Dão Lafões. Uma metáfora sobre Portugal, 

na qual a nossa região, o seu património, os seus produtos endógenos e 

as pessoas que a habitam têm um papel fundamental tanto na narrativa, 

como nos pratos que serão servidos.

“O Presente de César - Quem vai para o Mar não volta à Terra” resulta de 

uma encomenda e produção do Teatro Viriato/CAEV para a Rede Cultural 

Viseu Dão Lafões. Através desta rede, o Teatro Viriato “desconcentra” 

a sua atividade para outros territórios, reforçando o trabalho de 

cooperação cultural em rede com estruturas de programação e de 

criação artísticas de referência.

 O PRESENTE 
DE CÉSAR

UM PROJETO DO TEATRO VIRIATO 
PARA A REDE CULTURAL 

VISEU DÃO LAFÕES 
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“O Presente de César” é a história de César Tróia e da sua Família. Fala do 

bacalhau, o mais português dos peixes que fala norueguês, das terras do 

Demo entre Douro e Dão e dos bancos da Terra Nova ao largo do Canadá.

“O Presente de César” é a história de muitos homens e mulheres que não 

tiveram a possibilidade de escolher a própria vida.

Nestas terras onde o peso da saudade faz parte do ser, faz parte da alma, o 

reencontro tem um sabor acre, amargo, salgado. O sabor a bacalhau. O sabor 

que faz parte da nossa história. A nossa história de dureza além-mar onde 

os homens escolhem o frio, o nevoeiro, a solidão. E esta solidão fica, para 

sempre, dentro deles. Mesmo numa casa povoada de família preferem estar 

sós e só pensam em voltar, marear, pescar. Pescar longe do mundo, pescar 

longe do ser. Nessas terras onde o peso da saudade faz parte de nós.

Desenterramos histórias com poucas décadas, onde nem a pretensão da 

democracia existia, mas que nunca ou raramente foram contadas. Histórias 

com peso de âncora que falam não só do nosso país e das circunstâncias 

políticas que se viviam, mas também do amor à terra e do apego ao mar, do 

povo resistente, mas pejado de sensibilidade e nostalgia. Dá-se voz a um 

drama familiar que representa muito mais do que uma só família, representa 

gerações e gerações, representa todos os heróis do mar e todas as mulheres 

heroínas da terra. Queremos contar esta história. Queremos mesmo muito 

contar esta história. Queremos mergulhar fundo nessa realidade tão distante 

de nós, realidade fantasma que paira no nevoeiro do nosso país, das nossas 

veias.

Este espetáculo é também um jantar de bordo com uma ementa especial. 

Uma ementa incrível composta por sopa, prato e sobremesa e claro, o vinho 

que o nosso chef gosta muito, mesmo muito. 

Giacomo Scalisi, encenador

AO CAPITÃO
AOS HOMENS DO MAR 

ÀS MULHERES DA TERRA 
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Avancei geograficamente por este território e recuei no tempo até 1966. O 

presidente do conselho ainda está sentado na cadeira e nestas terras do 

Demo luta-se contra a terra. Luta-se pela sobrevivência. A vida sobre a terra 

é uma luta. E a luta com o mar ocupa uma vida inteira. 

A história de César Tróia permaneceu em segredo durante demasiado tempo. 

Mas agora encontrou circunstâncias propícias para ser revelada. Ninguém 

conhece esta história. Nunca apareceu em novelas ou em compêndios. 

César Tróia é trabalhador. É pai. É marido. É crente. César Tróia está 

presente. Sai todos os dias de casa para trabalhar a terra que recusa ser 

fértil. Um dia é confrontado com uma imposição. Ou a bem que vai para a 

guerra ou a mal que vai para a pesca. César Tróia parte rumo à tempestade. 

E os que o amam ficam, sem outra opção a não ser esperar. 

Não vos vou mentir. Quis escrever um texto sobre a perda. Sobre as 

angústias da partida e as frágeis expectativas do regresso. Quis escrever 

um texto que pusesse em confronto a largura da terra e o comprimento do 

mar. E o que é necessário fazer para se sair da cepa torta. Um texto onde 

pudéssemos olhar para o bacalhau e vê-lo além do prato. Mas também onde 

pudéssemos saborear honestamente esta terra que temos aqui por baixo 

dos pés.

Quis, acima de tudo, criar um espaço para falar de heróis. Dar-lhes a palavra. 

Não a esses que vestem capa e têm superpoderes. Mas aos verdadeiros. 

Este texto sou eu a curvar-me perante os gigantes.

A certa altura, um dos atores diz: “Sabemos porque queremos dizer este 

texto.”  Também eu quis muito escrever este texto.

Sandro William Junqueira, autor 

SABEMOS PORQUE 
QUEREMOS DIZER 

ESTE TEXTO
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GIACOMO SCALISI

Giacomo Scalisi é italiano, vive em Portugal desde 1998. 

Desenvolve desde então atividade como programador 

cultural, ator, encenador e diretor artístico, realizando um 

trabalho de criação teatral e de conceção de programas 

de espetáculos, exposições e festivais em torno das artes 

performativas: Teatro, Dança, Música, Novo Circo, Artes 

Plásticas.  

Interessa-se por desenhar e criar programações em 

articulação ou em rede com projetos europeus e nacionais 

que têm resultado no aparecimento de novas sinergias 

entre instituições, municípios, localidades e artistas.

Em 2016, cria com Madalena Victorino, o projeto cultural 

LAVRAR O MAR - As artes no alto da serra e na costa 

vicentina, que visa iniciar uma nova dinâmica artística 

e cultural no território sudoeste algarvio, Aljezur e 

Monchique.

Na área da criação teatral tem transformado assuntos 

da cultura urbana e rural em projetos performativos de 

grande impacto regional e nacional. É o caso dos projetos 

Teatro das Compras e Medronho. A culinária e o teatro têm 

sido alguns dos últimos campos de pesquisa do seu labor 

artístico, como é o caso do espetáculo Pasta e Basta, um 

Mambo Italiano.

Nos seus trabalhos existe a preocupação e a vontade 

de mostrar como as artes podem ser um veículo 

fundamental para uma reflexão sobre o ser humano e as 

problemáticas da sociedade atual. Clowns, a sua última 

criação, é um exemplo desta intenção.

SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA

Sandro William Junqueira nasceu em 1974. 

Publicou: 

O Caderno do Algoz – Caminho, 2009; 

Um Piano para Cavalos Altos - Caminho e Leya Brasil, 2012;

No Céu não há Limões – Caminho, 2014. Finalista do Grande 

Prémio do Romance e Novela da Sociedade Portuguesa de 

Autores, 2015;

A Cantora Deitada – Caminho, 2015. Nomeado Melhor Livro 

Infantil-Juvenil para o Prémio Autores 2016 – SPA;

A Grande Viagem do Pequeno Mi – Caminho, 2016; 

Quando as Girafas Baixam o Pescoço – Caminho, 2017. 

Nomeado Melhor Romance para o Prémio Autores, 2018 – 

SPA;

As Palavras que Fugiram do Dicionário – Caminho, 2018. 

Autor do texto para teatro Os Anjos Tossem Assim, in 

PANOS, Culturgest – 2014. Contribuiu com um conto para a 

revista GRANTA – 2014. E, em 2012, foi considerado um dos 

escritores para o futuro pelo semanário Expresso. 

É, atualmente, o coordenador do projeto PANOS – Palcos 

Novos Palavras Novas, no Teatro Nacional D. Maria II.

BIOGRAFIAS
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RECORTES DE IMPRENSA

MAIS INFO

http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/ver/2019-03-01-O-Presente-de-Cesar-em-Viseu-Teatro-culinario-com-o-

bacalhau-servido-no-palco--e-no-prato-
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MAIS INFO

https://rr.sapo.pt/noticia/139547/

quem-vai-para-o-mar-nao-volta-a-

terra-o-sacrificio-dos-pescadores-

numa-peca-de-teatro

MAIS INFO

http://pt.cision.com/

cp2013/ClippingDetails.

aspx?id=253c4ccb-44f7-47d6-8b8a-

8d0dd9d15446&userId=e41c43a9-

c61b-4553-bf3f-97540db82c8a

MAIS INFO

https://www.dn.pt/lusa/interior/

teatro-culinario-que-vai-da-terra-

ate-ao-mar-estreia-se-em-penalva-

do-castelo--10517178.html



O 
PR

ES
EN

TE
 D

E C
ÉS

AR
 _ 
9



O 
PR

ES
EN

TE
 D

E C
ÉS

AR
 _ 
10

Viriato Teatro Municipal 
Lg Mouzinho de Albuquerque 
Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 Viseu

Bilheteira 232 480 110 · seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00 
Em dias de espetáculo noturno 18h00 às 22h00 

Geral 232 480 110 
site www.teatroviriato.com · e-mail geral@teatroviriato.com

estrutura 
financiada por:

MAIS INFORMAÇÕES:

Liliana Rodrigues · Comunicação e Imprensa

E-mail lilianarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110


