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O ELETRO CHOQUE ÁREA URBANA
E OS TREZE ANOS DE SOLIDÃO
DO TEATRO VIRIATO/BENEFÍCIOS
DO DIÁLOGO ENTRE PODERES
UMA HOMENAGEM AO ENG. MANUEL ENGRÁCIA CARRILHO
A PROPÓSITO DO SEU CENTENÁRIO, COM RICARDO PAIS, NICOLAU PAIS,
PAULO RIBEIRO, JOSÉ FERNANDES E MARISA MIRANDA

FICHA ARTÍSTICA
90 min. aprox.
m/ 12 anos

Falam José Fernandes, Ricardo Pais,
Marisa Miranda, Nicolau Pais e Paulo Ribeiro
Montagem vídeo Tomás Pereira sobre materiais
de arquivo de Área Urbana e Fórum Viseu, serviço
municipal de cultura e comunicação
Iluminação Pedro Teixeira
Operação de som e vídeo Nelson Almeida
Maquinaria de cena Paulo Matos
Direção de cena Carlos Fernandes

APOIO
MOVECHO
DÃO QUINTA DO PERDIGÃO
QUE VISO EU?
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HOMENAGEM
ENG. MANUEL ENGRÁCIA
CARRILHO
1. Bloco Entrada de Público + Discurso Dr Almeida Henriques
1.1 - Nicolau Pais lê fora de cena excertos do “Caderno Maio 84” + Apresenta
Dr. António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.
1.2 - Discursa Dr. António Almeida Henriques, Presidente da CMViseu

2. RP + Bloco de Vídeo + Texto Manuel Maria Carrilho
2.1 - Ricardo Pais apresenta 1º bloco de vídeos
2.2 - Bloco de vídeo com Texto de Prof. Manuel M. Carrilho (lido por Nicolau

1. Bloco Entrada de Público + Discurso Dr. António
Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal
de Viseu
1.1 - Nicolau Pais lê fora de cena excertos do “Caderno maio 84”

Pais, no “still”, a seguir aos projetos)
2.3 - Novo Bloco de vídeos - até terminar.

Maio de 1984. Atividades previstas para 1985: Projeto
e Obras da futura Sede; Apetrechamento e treino da

3. Bloco José Fernandes e Marisa Miranda
3.1 - Nicolau Pais apresenta José Fernandes e Marisa Miranda
3.2 - Fala José Fernandes

unidade de vídeo; Apoio ao levantamento de recintos
e atividades culturais no distrito; Programa de re-

3.3 - Faz a ligação Ricardo Pais (“parto do princípio”)

-Animação de salas com notável passado associativo

3.4 - Fala Marisa Miranda

e arquitetónico da cidade; Inverno‘85: mini-concertos,
mini-espetáculos (início em janeiro na sala de espetá-

4. Video Taquicárdia + Texto Paulo Ribeiro
4.1 - (still video) Nicolau Pais lê excerto de entrevista de Marisa Miranda

culos da associação comercial. Maio de 1984.

a Paulo Ribeiro
4.2 - Texto de Paulo Ribeiro

Coprodução de espetáculos de Teatro e Música, com
elencos mistos Viseu-Lisboa (em projeto “O Manto de

5. Bloco Final - Vídeo Eng. Carrilho
5.1 - Nicolau Pais “hoc propter hoc”

Nossa Senhora” de Aquilino Ribeiro”)

5.2 - Ricardo Pais lê 2º bloco de texto
5.3 - Vídeo final.

Maio de 1984 - Viseu tem de facto ideais condições de
recetividade a esses bens culturais. - Avizinha-se uma
época em que ser culto é estar-se informado muito
depressa - As novas tecnologias oferecem, a custos
razoáveis, a possibilidade de esbater fronteiras entre
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terras, países e até formas de arte e vivência cultural.

Nunca se sabe bem como, nem onde, nasce o sentido de

Na medida em que cultural signifique:

missão de um político. É um mistério que, em geral, o seu
percurso ilumina, sem na verdade o esclarecer. Mas uma

• Comunicação; cruzamento de experiências; acer-

coisa se sabe desse sentido de missão, hoje tão estropia-

to de linguagens; esforço de entendimento da ci-

do e esquecido: ele nasce e consolida-se no seio de um

dade (como é, como vive, quem a habita, o que é

espectro de referências em que se destaca, solar, o valor

que está em mutação). Na medida em que cultural

da generosidade. Tudo o mais, todos os outros valores de-

signifique:

correm daqui: a solidariedade para com os outros, a determinação na ação, a indiferença à inveja e à mediocridade,

• Assunção corajosa e inequívoca de que a Tradição,

a grandeza do desígnio.

o Património, não são lugares estáticos, de condenação à imobilidade contemplativa mas pontos de

Tudo isto, na vida do meu Pai, convergiu num nome, no

Partida. Maio de 1984.

nome de uma cidade: Viseu. Mas não foi aí que nasceu.
Tudo começou bem longe, lá mais para a fronteira, no seu

Boas Vindas/Telemóveis/Apresentação Dr. Almeida Hen-

Soito natal, onde nasceu e viveu até ir estudar, primeiro

riques.

para a Guarda, depois para Viseu, onde o “Tio Major” (An-

“Boa noite, bem-vindos ao Teatro Viriato, e a esta sessão

tónio Maria Engrácia, meu tio avô e padrinho) o acolheu -

solene de homenagem ao Eng. Engrácia Carrilho.

e onde, ali na vizinhança, conheceu a minha Mãe -, antes

Pedimos os favor de desligarem o telemóvel - há uma pe-

de ir para Lisboa, onde faria os seus estudos superiores

nalização de sobretaxa no IMI para os mais distraídos...

de agronomia.

Mais a sério, vai usar da palavra o Dr. António Almeida
Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu”

Mas tudo começou no Soito. Foi lá, no sítio das suas raízes que ele nunca esqueceu, que foi crescendo esse im-

1.2 - Discursa Dr. António Almeida Henriques, Presi-

pulso de generosidade que o levou a que, nas férias - e

dente da Câmara Municipal de Viseu

especialmente nas “férias grandes” - ele mobilizasse
jovens como ele (e não só) para, com um estado de espírito que hoje muitos terão dificuldade em compreender,
“modernizar” o Soito.

2. RP + Bloco de Vídeo + Texto Prof. Manuel Maria
Carrilho

E foi assim que essa recôndita aldeia fronteiriça de repente se mobilizou para calcetar as suas ruas, para ca-

2.1 - Ricardo Pais apresenta 1º bloco de Vídeos

nalizar a água de que necessitava na distância de alguns
quilómetros, desde Malhões até diversos chafarizes de

“Em maio de 84 acreditávamos que não estávamos a

proximidade para a população do Soito, começando de-

fazer um filme mudo; a qualidade destes vídeos hoje

pois a sua distribuição ao domicílio. Mais tarde seria a vez

parece-nos de baixa tecnologia. O Eng. Carrilho terá

da luz elétrica e do telefone, bem como do lançamento de

vislumbrado neles o Futuro”

empreendimentos como o das Peladas e da aposta local
no desenvolvimento agrícola e na criação de emprego.

2.2 - Bloco de Vídeo com Texto de Prof. Manuel M Carrilho (lido por Nicolau Pais, no “still”, a seguir aos pro-

Foi pois na aldeia do Soito - cuja praça central, onde fi-

jetos)

cava a casa dos seus Pais - tem hoje o seu nome - que,
a meu ver, se pode dizer que nasceu o Viseu do meu Pai.

Texto pedido pelo Teatro Viriato - e por nós todos - ao

Mas Viseu foi para ele, antes de tudo o mais, a minha

Prof. Manuel Maria Carrilho sobre o pai de uma grande

Mãe. Não foi a Ação Católica, nem a Misericórdia, nem a

família:

Junta de Colonização Interna, nem a Federação do Dão,
nem os mandatos como deputado, nem o Governo Civil,
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nem a Câmara Municipal, etc. Não, foi Ela, a Maria do Céu

A herança do meu Pai aí está, na materialidade da cida-

- só depois é que ele foi transformando tudo isto no seu

de e no lastro das suas ideias - uma herança marcada

próprio destino.

pela energia desassombrada da sua visão da cidade, mas
também pelo otimismo contagiante e pela ética exemplar

Quando me foi proposto, no contexto desta homenagem

que sempre caracterizaram a sua ação, nos vários planos

centenária, que eu escrevesse um curto texto sobre o

em que a exerceu. É isso que vale a pena lembrar, cele-

meu Pai, comecei francamente por hesitar. Mas depois

brar, nos seu centenário.

aceitei contente, porque há muitas coisas sobre a sua
vida que eu gostava de dizer, e que nunca são ditas – al-

2.3 - Novo Bloco de Vídeos - até terminar.

gumas agora já estão, pelo menos mais um bocadinho...
Mas também fiquei contente por outra razão – porque
isto, esta celebração centenária acontece no único sítio

3. Bloco José Fernandes e Marisa Miranda

que, publicamente, nos liga, a mim e a ele, no fio de uma
continuidade política totalmente inesperada, e que foi

3.1 - Nicolau Pais apresenta José Fernandes e Marisa

a de eu ter tido o privilégio de cumprir em 1999, como

Miranda

ministro da Cultura, uma promessa que o meu Pai tinha feito aos viseenses em 1986: a de, se ele ganhasse

Antes da perversão destes tempos em que cada um se

as eleições para a Presidência da Câmara Municipal de

ilude em ser capaz de fazer a sua memória com o seu

Viseu, comprar e reabrir o Teatro Viriato, e de o fazer em

telemóvel, eis o que tinha acontecido, no testemunho in-

condições de o tornar num espaço cultural de excelência

desmentível de José Fernandes. Isto não é propaganda,

como, com o contributo de tantos, mas muito especial-

é lembrança: ouçamos a cronologia dos acontecimentos

mente do Paulo Ribeiro, veio efetivamente a acontecer.

e o enunciado dos objetos principais dos anos de antes
do Viriato, por José Fernandes, seu agente ativo e me-

Ao celebrar o seu centenário com este acontecimento

mória transversal e única. Segue-se Marisa Miranda,

evocativo dessa promessa, o Teatro Viriato faz um ato de

ex-funcionária da casa, hoje a desenvolver uma investi-

indiscutível justiça. E por isso fez bem em lhe associar

gação no âmbito do programa doutoral em Estudos Cul-

o nome e a presença de Teresa Patrício Gouveia, então

turais das Universidades do Minho e de Aveiro de título “A

Secretária de Estado da Cultura, que foi a personalidade

Comunicação das artes performativas nas organizações

sem a qual, nem as ousadas expectativas e ambições de

culturais. Os modelos comunicacionais do Teatro Viriato

Ricardo Pais e da Área Urbana, nem o desígnio cultural

(1998-2012)

do meu Pai, se teriam concretizado.
3.2 - Fala José Fernandes
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CRONOLOGIA

atribuídos, terá esse membro da Direção voto de qualidade relativamente à aplicação desses subsídios.”

• 15 Dezembro 1985 – eleição do Eng. Manuel Augusto
Engrácia Carrilho, Presidente da Câmara Municipal

• Logo em fevereiro e março acontece a primeira ação

de Viseu (CDS)

pública da Área Urbana: o Ciclo Inverno’85 – quentes
convívios musicais e não só na Associação Comercial

• Mas antes, a 08 de maio 1984 – Ricardo Pais é requi-

de Viseu, com:

sitado ao Conservatório Nacional, onde lecionava, por
despacho do Ministro da Cultura, para desenvolver em

> Canções Francesas, por Luís Madureira, António

Viseu um projeto de Ação cultural. Cria uma entidade

Emiliano, José Nabo e Ramon Galarza

absolutamente autónoma” e “implementa a proposta

> Jazz, com Mike Freeman, Sérgio Pelágio entre

contida em ‘Trans-Ações’” apoiada financeiramente

outros, em colaboração com o Hot Club de Portugal

pelo Ministério da Cultura.

> Canções de Cole Porter e Kurt Weil, por Helena

Em Lisboa, Mário Soares liderava o IX Governo Cons-

Afonso e João Paulo Santos

titucional (1983-1985), tendo como Ministro da Cultura

> Lia Gama canta três mulheres de teatro entre as

António Coimbra Martins.

quais Mirita Casimiro, com Jorge Machado no piano
> Orquestra de Plectros de Viseu, sob a direção do

• Fernando Alçada, Diretor Geral da Ação Cultural e

prof. Santos Nunes, com Aníbal Pires, Jorge Abel,

Ana Marin, Subdiretora geral da Ação Cultural.

Luís Macário, Carlos Clara Gomes, António Macá-

Em Viseu, António Vidal era Presidente da Câmara

rio, Idálio Braguez, Eduardo Aurélio, José Eduardo

Municipal, desde 1982.

e Luís Pina
> Le Temps du regard, um espetáculo multidiscipli-

• 16 de novembro acontece a primeira ação vídeo com

nar, com Joel Capella Lardeux (na artes plásticas),

a gravação da inauguração da sede da ACERT / Tonde-

Ken Carter e Carlos Zíngaro, na música, Micha-

la (no antigo hospital)

la Marcus (dança), em colaboração com Instituto
Franco Português e ARCO
• É editado o primeiro número de Cadernos Área Urba-

1985

na Rua da Paz N 7 – Associação Comercial.
Com textos de Ricardo Pais, Catarina Margarida (José

• A 17 janeiro é firmada a escritura pública de consti-

Alves Madeira) e Arquiteto José Perdigão, para além

tuição da associação cultural sem fins lucrativos Área

do programa completo do Ciclo Inverno’85.

Urbana – Núcleo de Ação Cultural de Viseu, que Recebe o primeiro subsídio do Ministério da Cultura para

• 10 de maio: Telectu apresenta 10 musatomias para

“instalação e início de atividades”. Foram fundadores:

uma visita guiada, no Museu Grão Vasco – Vitor Rua e

Ricardo Pais, José Arimateia, Firmino Guerreiro, Antó-

Jorge Lima Barreto

nio Ribeiro de Carvalho, Alda Pereira, Idálio Braguez,
António Madeira, José Fernandes e Fernanda Mouga.

• António Figueiredo Caessa, Presidente da CMViseu

Uma particularidade desta associação: no parágrafo

(maio/junho)

único do artigo 24 do seu Regulamento Geral Interno
dizia: “na eventualidade de um membro da Direção ser

• Em julho, ainda 1985, é editado o 2º número de ca-

cumulativamente, funcionário do Ministério da Cultura

dernos Área Urbana: Os Espaços Culturais

destacado para a implementação do projeto de ação

Textos de Ricardo Pais (Espaços culturais na cidade de

da Área Urbana e responsável direto perante aquele

Viseu), Carlos Ferreira Pimentel / José Perdigão (Qua-

Ministério pela administração dos subsídios por ele

tro exemplos (óbvios), Miguel Mota (Três exemplos
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(possíveis), Alexandre Alves Costa (O Teatro Viriato não

Encontros ACARTE, na mesma Sala.

é o Scala de Milão) e Fernanda Mouga Lopes (o Museu)
• 25 de novembro dá-se início ao levantamento do
• Francisco Pimentel, Presidente da CMViseu (julho/

Teatro Viriato por 9 alunos finalistas da Faculdade de

dezembro)

Arquitetura da Universidade do Porto, tendo em vista
o Seminário dedicado à elaboração de propostas de

• Agosto de 1985 – é formalizada a entrega do equi-

recuperação e reutilização.

pamento portátil de projeção de cinema 35 mm, oferecido à cidade pela Fundação Calouste Gulbenkian,

• 04 de dezembro é atribuído à Área Urbana um com-

através do Cine Clube de Viseu, que passou a servir

putador IBM PC XT pela Secretaria de Estado das Co-

no Auditório da Feira, no Auditório da Casa Museu de

municações, de que era titular Raul Junqueiro

Almeida Moreira, no cinema ao ar livre e, mais tarde,
no Auditório Mirita Casimiro (1989).

• 06 de novembro de 1985 toma posse X Governo
(1985/1987): presidido por Aníbal Cavaco Silva, sen-

• A 26 a 30 de setembro estreia de Teatro de Enormi-

do Secretária Estado da Cultura a Drª Teresa Patrício

dades apenas críveis à luz elétrica, a partir de Aquilino

Gouveia

Ribeiro, no ano do seu centenário (Terras do Demo, O
Manto de Nossa Senhora e Arcas Encoiradas), um espetáculo de Ricardo Pais, com Olga Roriz, Luís Madureira,
António Emiliano, Nicolau Pais, António Lagarto, Orlan-

1986

do Worm, nas ruínas do Teatro Viriato. Uma produção
do ACARTE, com colaboração do Serviço de Belas Artes,

• Janeiro: tomada de posse do novo Presidente da Câ-

da Fundação Calouste Gulbenkian e Área Urbana, com o

mara, Eng. Manuel Engrácia Carrilho, sendo Vereador

apoio da Câmara Municipal e do Governo Civil

do Pelouro da Cultura o Dr. Sebastião Antunes.

Teatro de Enormidades… foi distinguido com Prémio
APCT para a melhor música para teatro, de António

• 28 de fevereiro reunião promovida pelo Presidente da

Emiliano (1985)

Câmara, Eng. Carrilho e Vereador, Dr. Sebastião Antu-

2 Prémios Garrett (na sua 1ª edição) para a melhor pro-

nes com associações e agentes culturais do concelho

dução e produção com texto de autor português (1987)

no sentido da elaboração de um programa de animação da cidade no verão, com a participação de Ricardo

• De 08 a 17 de novembro Teatro de Enormidades… é

Pais e outros elementos da Área Urbana

apresentado na Sala Polivalente do Centro de Arte Moderna da FCG / Lisboa

• 17 de março: Reunião de trabalho no Teatro Viriato

E remontado em 11 e 12 de setembro de 1987 para os

com os arquitetos finalistas e engenheiros para estudo
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in loco dos projetos já em fase adiantada.

• 26 junho – inauguração da Galeria Municipal de Artes Visuais, na Casa Museu de Almeida

• 14 de abril: a Câmara Municipal delibera, por unani-

Moreira, com a exposição “Memórias / do natural

midade, não adjudicar a obra de conceção e constru-

1980” de José Mouga

ção do Complexo B nos terrenos anexos ao edifício da
segurança social a Atílio dos Santos Nunes

• 11 julho – inauguração da exposição “Teatro
Viriato – 9 propostas” ainda na Casa Museu de Almeida Moreira. Trabalhos de 9 finalistas da Facul-

• 23 de abril: espetáculo de guitarra clássica de Léon

dade de Arquitetura da Universidade do Porto e

Koudelak, no salão de festas do Clube de Viseu

apresentação do caderno AU 3, catálogo da exposição com textos de:

• Ainda em 1986, abertura do concurso público para o

> Ricardo Pais (introdução)

cargo de Animador Cultural da Câmara Municipal de

> Ana Rocha Cabral (A bela adormecida)

Viseu

> Alexandre Alves Costa (Teatro Viriato, cenário de uma nova imagem)

• Ricardo Pais participa como consultor na elaboração

> Pedro Alarcão e Silva

do programa para o restauro do Solar dos Condes Pri-

> Maria José Casanova

me, com vista à instalação do ensino da música (Con-

> José Carlos Cruz

servatório Regional Dr. Azeredo perdigão) e da Dança.

> Nuno Lacerda Lopes
> Margarida Marques de Oliveira

• VERÃO 86 – um programa intenso de atividades no

> Pedro Moura Leal

Parque da Cidade e não só. Alguns exemplos:

> Sérgio Ramalho

• 3 a 27 junho: Vídeo no Parque, com equi-

> Avelino Sardo Silva

pamento de projeção alugado pela Autarquia, onde

> João Pedro Xavier

são exibidos, entre outros, vídeo-clips musicais

> Para além do Programa de recuperação e

cedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian, dum
ciclo organizado por Miguel Esteves Cardoso, para

reutilização do Teatro Viriato
> Com design gráfico de Delfim Sardo

além da projeção dos jogos de Portugal no Mundial
de Futebol no México.
• 8 junho Symphoniae Musici Portucalensis,
no Clube de Viseu

• 02, 03 e 04 de julho – três noites de apresentação
do Ballet Gulbenkian no pavilhão gimnodespor-

• 24 a 28 junho: uma semana com a Compa-

tivo do Fontelo. A última foi designada por “Noite

nhia de Dança de Lisboa – Vir ver e Dançar – está-

de Solidariedade Cultural” com os Municípios do

gio com os alunos da Escola de Ares de Viseu (clas-

Distrito e Juntas de Freguesia do Concelho (1500

se do prof. Júlio Correia)

espectadores, dos quais, cerca de 700, vindos de
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fora da cidade). Total dos três espetáculos: 3000

no mesmo edifício

espectadores

• Conferência de apresentação da Lei do Mecenato Cultural, no salão nobre da Associação Comercial de Viseu

• Agosto – Ricardo Pais participa como consultor na

• Leitura encenada de Teatro de Enormida-

elaboração do programa e regulamento do concurso

des…, no mesmo salão.

de arquitetura para o “Complexo B” nos terrenos anexos ao edifício da Segurança Social, que integraria um
Cine Teatro.

• Junho: Caderno AU nº 4 – Em junho de 87, com textos
de:

• 29 de agosto: Inauguração da exposição Teatro Viriato – 9 propostas na Feira de S. Mateus, visitada pelo
1º Ministro Cavaco Silva, que diz: “Espero que quando
voltar a Viseu, o Teatro Viriato esteja já reconstruído.”

• Ricardo Pais (Em junho 87 – primeira página)
• (programa do Fórum Viseu – Serviço Municipal de Cultura e Comunicação)
• José Arimateia (Amanhã já não é hoje)

• 29 de setembro – deliberação, por unanimidade, da

• Ana Rocha Cabral (Uma iniciativa possível:

Câmara Municipal de Viseu para aquisição do edifício

100 ANOS NA CIDADE DE VISEU – uma exposição

do Teatro Viriato.

iconográfica)
• José Perdigão (O Gabinete Técnico Local, o

• 29 de dezembro – deliberação, por unanimidade, da

que é?)

Câmara de Viseu para a criação da Unidade Pedagógica da Faculdade de Arquitetura do Porto em Viseu

• 17 de agosto, toma posse o XI Governo constitucional (1987/1991), liderado pelo Prof. Aníbal Cavaco Silva, sendo Secretário de Estado da Cultura, o Dr. Pedro
Santana Lopes
• 18 a 27 de setembro – Exposição “Por aqui, por aí,

1987

por acolá, Viseu é bem grande” – estudantes de artes
visuais, na Feira de S. Mateus

•Janeiro - Contratação do Animador Cultural pela
Câmara de Viseu, na sequência de concurso público

• 30 de setembro – aprovação pela Assembleia Munici-

realizado no ano anterior, selecionado entre 20 con-

pal da proposta de aquisição do Teatro Viriato

correntes.
• Em 1987 o Forum Viseu / Área Urbana apresentaram:
• 30 de maio
• Assinatura do protocolo entre a Secretaria

> 6 espetáculos de teatro: A Barraca / Maria do
Céu Guerra, Marionetas de S. Lourenço, Teatro da

de Estado da Culturaa Câmara Municipal de Vi-

Rainha, entre outros.

seu e a Área Urbana para a criação do Fórum Vi-

> 10 espetáculos de música, de vários géneros:

seu - Serviço Municipal de Cultura e Comunicação,

desde a música contemporânea ao jazz.

subscrito pela Dr.ª Teresa Patrício Gouveia, Eng.

> 2 espetáculos de dança, com o Ballet Gul-

Manuel Engrácia Carrilho e Dr. Ricardo Pais, se-

benkian

guida da

> 3 conferências/encontros

• Inauguração das instalações do Fórum Viseu na Casa-Museu de Almeida Moreira.
• Inauguração da exposição de José Eduardo
Rocha (arte plástica postal), na Galeria Municipal

> Ciclo Wim Wenders que inclui exposição de
fotografias e cinema, com o Cine Clube de Viseu,
com destaque para a estreia nacional de Nas Asas
do desejo
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> 11 exposições de artes visuais, na Galeria Mu-

professores e bailarinos da CDL com a participa-

nicipal, Museu Grão Vasco e Feira de S. Mateus:

ção de 120 pessoas (no Clube de Viseu e na Asso-

Nicolau Tudela, Galeria Módulo, Alberto Péssimo,

ciação Comercial. Esta residência culminou com a

e outros…

estreia da peça Taquicárdia, de Paulo Ribeiro

> Na oficina vídeo, realizou-se a cobertura das

> 9 exposições de artes visuais, na Galeria Muni-

atividades e a aquisição de um projetor que per-

cipal e Feira de S. Mateus: José Afonso Furtado,

mitiu a exibição de vídeos ao ar livre no Parque e

Pedro Tudela, Fernando Távora, Luís Calheiros,

no Auditório da Casa Museu de Almeida Moreira

Cristina Ataíde, entre outros.
> 4 exposições documentais didático-pedagógicas
> Na oficina vídeo, realizou-se a cobertura das

1988

atividades própris e de outras entidades que o
solicitaram. Programou-se a exibição regular de

• Em 1988 é criado o Gabinete de História e Arqueo-

vídeos ao ar livre no Parque e no Auditório da Casa

logia da Câmara Municipal de Viseu, coordenado pelo

Museu de Almeida Moreira. Produziram-se 5 ví-

Vereador Júlio Cruz e a colaboração dos arqueólogos:

deos, um deles, Diálogo com a intimidade de Nuno

> João Inês Vaz

Tudela, distinguido com o 1º prémio do Festival

> Ivone Pedro

Novos valores da Cultura / 88.

> Pedro Sobral de Carvalho
> Luís Filipe Coutinho
Entre outros.
1989
≥ 12 setembro – a CMViseu delibera ratificar os
resultados do concurso do Complexo B (1º prémio

• 13 de fevereiro: Abertura de novo concurso para 1ª

Arq. Nuno Lacerda Lopes), que integrava um Cine

fase das obras do Teatro Viriato devido à anulação do

Teatro, nos terrenos anexos ao edifício da Seguran-

anterior em consequência das propostas ultrapassa-

ça Social,

rem em muito a base de licitação.
• 01, 02 e 03 de junho – o FORUM VISEU/Área Urbana

• 24 outubro: abertura do concurso para a 1ª fase das

participa como convidado, a par lado do Centro Nacio-

obras de reconstrução do Teatro Viriato.

nal de Cultura, AR.CO, Cooperativa Árvore e Serralves
nas OPERAÇÕES DO GOSTO, colóquio organizado pelo

• Um curto resumo das atividades realizadas em 1988:
> 6 espetáculos de teatro: Teatro Animação de

ACARTE da Fundação Calouste Gulbenkian, com coordenação de Orlando Garcia.

Setúbel, Marionetas de Lisboa, O Bando, Os Comediantes, Trigo Limpo Teatro ACERT e Teatro da

• 03 de julho – adjudicação da 1ª fase das obras de

Rainha

reconstrução do Teatro Viriato

> 14 espetáculos de música, de vários géneros:
desde a música antiga com os La Batalla e os Se-

≥ Outubro de 1989: abre o Auditório Mirita Casimi-

grés de Lisboa, até à contemporânea, com os Miso

ro, do Centro Cultural Distrital de Viseu, espaço ad-

Ensemble e ao jazz.

quirido no início da década de 80 com financiamen-

> 2 espetáculos de dança, com a Companhia de

to da SEC, no mandato de Vasco Pulido Valente.

Dança de Lisboa, integrados no programa Vivadança – residência de 20 dias, com o envolvimento de

• Dezembro – Eleições Autárquicas: Dr. Fernando de

alunos e professores da Escola de Artes de Viseu.

Carvalho Ruas, é eleito Presidente da Câmara Munici-

Cursos intensivos de dança monitorizados por

pal de Viseu, com o Dr. Joaquim Américo Nunes como

10 | HOMENAGEM

Vereador do Pelouro da Cultura.

• 13 de junho de 1994 - Rescisão do contrato com o
empreiteiro das obras do Teatro Viriato (Tevisil), por
falência da empresa

1990

• 22 de agosto de 1994 – ratificação do contrato de
trespasse da empreitada da 2ª fase da obra do Teatro

• 18 de janeiro a 08 de fevereiro – exposição “Gravuras

Viriato entre a Tevisil e a Construtora Abrantina

de Goya” nos pavilhões do recinto da Feira de S. Mateus (4.862 visitantes em 22 dias). A derradeira ativida-

• 21de julho de 1995 – recebimento da 1ª prestação do

de identitária do Forum Viseu.

subsídio resultante do acordo de colaboração Secretaria de Estado da Cultura /Câmara Municipal de Viseu.

• 29 de janeiro: O empreiteiro suspende as obras do
Teatro Viriato “por dificuldades técnicas”.

• 28 de outubro de 1995, toma posse o XIII Governo:
António Guterres, sendo Ministro da Cultura Manuel

≥ 9 de julho de 1990: A CMViseu decide man-

Maria Carrilho

dar interromper os trabalhos de elaboração do
projeto do Complexo B – Cine Teatro.

• 30 de novembro de 1995 – Assembleia Geral da AU
para discutir a proposta de dissolução da Associação
• 1996 – o coreógrafo Paulo Ribeiro entrega um pro-

1991

jeto de criação de um Centro de Artes Vivas no Teatro
Viriato ao Ministro da Cultura e Presidente da Câmara

• 18 de março de 1991: abertura de novo concurso (o

Municipal de Viseu

terceiro) para a 1ª fase das obras do Teatro Viriato
• Outubro de 1997: Em cerimónia / sessão promovida
• 17 de junho de 1991: adjudicação da empreitada da

pelo Cine Clube de Viseu, a propósito da assinatura do

1ª fase das obras do Teatro Viriato a nova empresa

protocolo de utilização do Auditório do Instituto Portu-

(Costa & Silva, Lda)

guês da Juventude, o Ministro da Cultura, Prof. Manuel
Maria Carrilho e o Dr. Fernando Ruas, Presidente da

≥ 31 de outubro de 1991 - XII Governo (1991/1995):

Câmara Municipal de Viseu, manifestam disponibilida-

Aníbal Cavaco Silva, sendo SEC Manuel Frexes

de para apoiar o projeto de Paulo Ribeiro para o Teatro
Viriato.

• 12 de outubro de 1992: abertura do concurso público
para a 2ª fase – acabamentos da obra do Teatro Viriato

• 14 de dezembro de 1997 - Eleições autárquicas, com
reeleição do Dr. Fernando Ruas na presidência da Câ-

• 30 de novembro de 1992 – morte do Eng. Manuel En-

mara Municipal de Viseu, tendo como vereador do Pe-

grácia Carrilho e esposa em consequência de acidente

louro da Cultura o Dr. José Moreira Amaral.

de viação
• Janeiro de 1998 – o Presidente da Câmara Munici• 12 de dezembro de 1993, eleições autárquicas com

pal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, o Ministro da Cultura,

reeleição do Dr. Fernando Carvalho Ruas, tendo como

Prof. Manuel Maria Carrilho, e o coreógrafo Paulo Ri-

vereador do pelouro da Cultura Dr. Joaquim Américo

beiro discutem o projeto para o Teatro Viriato.

Nunes
• 0 8 de maio de 1998 – assinatura do protocolo para a
• 01 de março de 1993 – adjudicação da 2ª fase das

programação e gestão do Teatro Viriato e a criação do

obras do Teatro Viriato (acabamentos)

Centro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras,
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entre o Ministério da Cultura – Direção geral da Ação

O que é aqui inventariado e comentado pelo José Fernan-

Cultural /Câmara Municipal de Viseu / Centro da Artes

des, Marisa Miranda e os outros companheiros de mesa

do Espetáculo de Viseu, Associação Cultural e Peda-

documenta, por ventura em excesso, o que se fez e, mais

gógica

ou menos implicitamente, o que se tentou imobilizar, o
que se repescou e o que efetivamente ainda está ativa-

Nesse mesmo dia:

mente vivo. Sentarmo-nos nesta mesa transparente,
neste palco supostamente vazio (todos os palcos falam

Inauguração do Teatro Viriato pelo Ministro da Cultura

por si e estão cheios de muita coisa, mesmo que sem

Prof Manuel Maria Carrilho e Presidente da Câmara,

grande aparato ou cenografia), é estarmos do lado de

Dr. Fernando Ruas, com um concerto pela Filarmonia

muitos outros protagonistas de ações exemplares que

das Beiras, dirigida pelo maestro Fernando Eldoro.

se sentaram aqui em setembro de 85 para assistirem à
mais inesperada rutura com a inércia negativa a que as

• 29 jan 1999 – inauguração da programação regular

salas de espetáculo em Viseu se tinham votado durante

do Teatro Viriato, sob direção de Paulo Ribeiro, com

décadas. Passava pouco mais de um ano sobre o início

Raízes rurais, paixões urbanas, de Ricardo Pais.

da minha colocação em Viseu pelo Ministério da Cultura.
Estava preparado a custo zero o dossiê do trespasse e
venda deste Teatro. Representava-se na plateia, no que

Fontes:

restava dos camarotes, etc, “Teatro de Enormidades Ape-

Relatórios de atividades de Área Urbana e Forum Viseu, Cadernos AU

nas Críveis à Luz Elétrica”. Assistia-se do palco em ruí-

e Arquivo AU e Forum Viseu

nas, especialmente reforçado pelos serviços camarários

Atas da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Viseu

para o efeito, isto é, dava-se a ver o Teatro falando por

https://pt.wikipedia.org/

si. Não vale a pena contar a história toda, mas o facto de

http://www.cm-viseu.pt

termos pensado virar o Teatro ao contrário, logo que ele

http://www.portugal.gov.pt/pt/

se libertava da sua “vocação” de armazém de pesticidas
e sementes, funciona agora como uma boa metáfora dos
anos 84-88 do século passado da cultura viseense. Um
projeto que teve em conta a tradição literária, o significado simbólico e histórico dum lugar, o estudo do seu im-

3.3. Faz a ligação Ricardo Pais (com curto texto)

pacto técnico, estratégico e financeiro na vida cultural do
município e finalmente um produto de um autor beirão,

Parto do princípio que não bastaria uma única noite de

fazendo jus à importância do falar da Beira; a reunião,

memórias para esclarecer a pretendida e possível heran-

enfim, de técnicos, criadores e intérpretes de primeira li-

ça de Área Urbana e Fórum Cultural de Viseu. Há de resto

nha das artes cénicas nacionais. O Eng. Carrilho sentava-

diferença entre memória dinâmica e produtiva e arquivo

-se aqui, na estreia, e não era ainda presidente da Câma-

catalogante e morto. Ou aquilo que fizemos ainda está

ra, sê-lo-ia poucos meses mais tarde. No silêncio que se

vivo como arquivo – e aí estaríamos sem dúvida a prestar,

segue a qualquer espetáculo, nós mal o suspeitávamos,

desde logo, uma homenagem a Eng. Engrácia Carrilho, a

mas iniciava-se a aliança entre o município e esta espécie

Teresa Patrícia Gouveia, a Madalena de Azeredo Perdigão,

de organismo público-privado que haveria de conduzir em

a Ana Marín, por exemplo, e a algumas pessoas mais – Ou

poucos meses à primeira recuperação de um Teatro em

constatamos que algumas transformações operadas por

Portugal no pós 25 de Abril. Quero dizer, foi esse momen-

este conjunto de pessoas, a sua capacidade de influência

to de felicidade artística que estimulou Manuel Engrácia

e a sua capacidade de diálogo, tenham feito entrar Viseu

Carrilho para o que viria a ser a unanimidade dos orgãos

pela porta grande do então exíguo mapa cultural portu-

camarários na compra deste lugar e na sua inserção no

guês. Isso só pode ser analisado à luz de muitas outras

que foi até hoje a única tentativa de política integrada de

coisas que se passaram entretanto nestes 30 anos, mas

casas de espetáculo de diferente dimensão e vocação que

implica uma automática recordação do Sr. Eng.

esta cidade vislumbrou. Nesta época, em que por toda a
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parte o evento se substitui ao “seminário” permanente

do impacto do “eletro choque” da Área Urbana até aos

das práticas artísticas, e em que o trabalho com a mão de

“treze anos de solidão” do Teatro Viriato, contribuindo, si-

obra a baixo custo (a que se chama genericamente “com

multaneamente, para a reconstituição discursiva, do que

a comunidade”) se pode substituir à valorização do ver-

foram os eixos identitários da ação desta associação. Ei-

dadeiro trabalho profissional de palco, estávamos com o

xos esses desenvolvidos no contexto do que foi a política

Eng. Manuel Engrácia Carrilho, positivamente, a entrar

cultural do município de Viseu, durante a presidência do

na estratosfera. Teresa Patrícia Gouveia seria quase ao

Eng. Manuel Engrácia Carrilho, entre 1985-1989.

mesmo tempo uma das suas estrelas.
Enquanto ponto de vista, intrínseco ao “lugar a partir
O Mundo parece sempre rodar apesar de nós. Infelizmen-

do qual falo”, este contributo é, obrigatoriamente, per-

te, como canta o fado, “afinal o tempo fica, a gente é que

passado pela “subjetividade” de quem o produz, mas

vai passando”. Vai passando, sim, quem não deixa pega-

também pelas condições de produção deste discurso

da. Estamos aqui para celebrar quem a imprimiu.

específico que hoje apresento. Nesse sentido, sublinhe-se, desde já, o caráter, espero que - e quem sabe - transitório deste contributo, dado que a análise do que foi o
fenómeno cultural Área Urbana ou mesmo da política
cultural autárquica vigente durante o mandato do Eng.
Manuel Engrácia Carrilho implicaria um estudo muito

3.4. Fala Marisa Miranda

mais aprofundado. Uma assunção ainda mais relevante
quando estão presentes alguns dos que foram agentes da

1985-1990: O “teatro muito provisório” da ação/conse-

Área Urbana, como os que me acompanham, hoje, nesta

quência cultural da Área Urbana

mesa, José Fernandes e Ricardo Pais, fundadores da associação.

Marisa Miranda
A reflexão que hoje partilho parte daquilo que foi a produ[início de citação] “É o conhecimento da natureza e do

ção discursiva da Área Urbana, refiro-me, nomeadamen-

modo de funcionamento das instituições [eu acrescenta-

te, a algumas das publicações resultantes da atividade

ria passadas e presentes], assim como o conhecimento

da associação, tais como os Cadernos da Área Urbana,

dos mecanismos que governam os fenómenos culturais,

instrumento de Comunicação e de intervenção da asso-

que dão aos atores sociais uma possibilidade real para

ciação, dos quais foram editados quatro números, entre

modificarem as suas ideias, atitudes e práticas” [fim de

1985 e 1987.

citação] (Martins, 2009, p. 35).
Da análise preliminar feita, em CINCO ANOS de atividade,
Escolhi esta premissa para enquadrar a intervenção que

a Área Urbana partindo dos seus objetivos estatutários

agora inicio e no âmbito da qual procuro construir um

- essencialmente relacionados com a produção e estimu-

ponto de vista sobre o papel que a Área Urbana – Nú-

lação da criação artística, divulgação de bens culturais

cleo de Ação Cultural de Viseu desempenhou no campo

em Viseu, assim como com a experimentação e aplicação

cultural, entre 1985 – 1990, procurando incidir sobre a

de novas tecnologias - vídeo e informática – no desenvol-

sua relação com o processo de reconstrução do Teatro

vimento cultural - privilegiou quatro eixos identitários da

Viriato, tal e qual o conhecemos hoje.

sua ação cultural, interrelacionados e consubstanciados
em iniciativas concretas, já mencionadas na intervenção

Resgatando para aqui o título desta ação de homenagem

anterior e, que por isso mesmo, evitarei, dentro do pos-

ao ex-presidente da Câmara Municipal de Viseu, Eng.

sível, replicar.

Manuel Engrácia Carrilho, a propósito do seu centenário;
e apropriando-me das palavras de Foucault (Foucault,

O primeiro eixo de ação prende-se com a reanimação de

1997, p. 9) tento desenhar um “teatro muito provisório”

salas de valor arquitetónico da cidade enquanto espaços
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culturais. Exemplo disso é a “apropriação” que é feita da

DA ÁREA URBANA AO FORUM VISEU – SERVIÇO MUNI-

Associação Comercial de Viseu, na Rua da Paz, que não só

CIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO, PASSANDO PELO

acolheu um ciclo de programação cultural, como serviu

COMPLEXO B – CINE-TEATRO

de mote à primeira edição dos Cadernos da Área Urbana,
que chamava a atenção da opinião pública para o inte-

A falta de salas de espetáculos na cidade de Viseu, “en-

resse do estilo arquitetónico daquele espaço. Associado a

quanto obstáculo primeiro à ação dos agentes culturais”,

esta estratégia de animação cultural está o permanente

foi uma das principais reivindicações da Área Urbana,

questionamento do lugar tradicional de apresentação de

desde a sua criação e transversal a toda a sua ação cul-

espetáculos traduzido na ocupação constante de espaços

tural.

alternativos como o pavilhão gimnodesportivo do Fontelo ou o Parque Aquilino Ribeiro para a apresentação do

A representação da peça “Teatro de Enormidades apenas

Ballet Gulbenkian e da Companhia de Dança de Lisboa,

críveis à luz elétrica”, de Ricardo Pais e coproduzida pela

respetivamente.

Área Urbana e ACARTE/Fundação Calouste Gulbenkian,
na velha carcaça do Teatro Viriato, em 1985 (oito meses

O segundo eixo consiste no envolvimento ativo da Área

depois desde a sua fundação), foi um dos pilares de uma

Urbana na criação/implementação de uma estratégia

ação concertada de sensibilização da opinião pública e

concertada de recuperação, construção e desenvolvi-

dos poderes local e central para a necessidade de colma-

mento de equipamentos culturais em Viseu, de que é

tar essa lacuna. Iniciativa que a Área Urbana já tinha, pre-

exemplo, o Teatro Viriato, o Complexo B – Cine-Teatro ou

viamente, iniciado, em julho desse ano, com a publicação

o Conservatório Regional Dr. José Azeredo Perdigão.

do número dois dos Cadernos da Área Urbana, intitulado
“Espaços Culturais”. A estas duas estratégias de repre-

O terceiro eixo, intrinsecamente, relacionado com o an-

sentação e de intervenção, a Área Urbana juntaria uma

terior, diz respeito ao fomento do diálogo entre poderes

terceira, a de redesenhar o “futuro” Viriato, em coopera-

local e central, de que é exemplo, a criação do Forum Vi-

ção com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do

seu – Serviço Municipal de Cultura e Comunicação.

Porto. A inauguração da exposição “Teatro Viriato – 9 Propostas”, em julho de 1986, acontece já durante o mandato

E o último, aquele que nos permite hoje, à distância dos

do Eng. Manuel Engrácia Carrilho na Câmara Municipal

30 anos que se passaram da fundação da Área Urbana,

de Viseu, que tem início, precisamente, nesse ano.

construir este ponto de vista sobre o que foi a sua ação
cultural, reside na criação de memória, de que é exem-

Apesar desta última estratégia ter ditado a escolha do

plo, o extenso arquivo vídeo, assim como a publicação de

Teatro Viriato como a sala de espetáculos que há muito

várias edições, tais como os já citados Cadernos da Área

a Área Urbana desejava para a cidade; esta era apontada

Urbana.

como um exemplo, como uma alternativa, que, mais tarde, Ricardo Pais justificaria no catálogo dessa exposição:

14 | HOMENAGEM

[início de citação] “Dos Teatros da cidade era o único

1988, a proposta apresentada pela equipa coordenada

ainda de pé, reconhecível, sugestivo aliás e estimulante

pelo arquiteto Nuno Lacerda Lopes, resultado ratificado

como edifício; proprietários e inquilinos vinham demons-

pela Câmara Municipal de Viseu. O projeto do Complexo

trando manifesta vontade de negociação. As alternativas

B – Cine-Teatro acabaria por ser interrompido em 1990.

para uma sala de espetáculos de média lotação apareciam longínquas, irrealistas (...), quando não obsoletas”

Dessa cooperação entre os poderes central e local, aca-

[fim de citação].

baria por resultar também e ainda durante o mandato dos
dois responsáveis políticos acima citados, Teresa Patrício

O insistente apelo ao envolvimento do poder local e cen-

Gouveia e Manuel Engrácia Carrilho, a criação do Forum

tral na dotação da cidade de Viseu de uma sala de es-

Viseu – Serviço Municipal de Cultura e Comunicação, dois

petáculos - tão explícito num texto de Alexandre Alves

anos depois da criação da Área Urbana.

Costa, intitulado “O Teatro Viriato não é o Scala de Milão”
publicado no Caderno da Área Urbana nº 2, em que exor-

O protocolo entre a Secretaria de Estado da Cultura, a

ta: “Acordai autarcas!” - acabou por merecer a atenção e

Câmara Municipal de Viseu e a Área Urbana, assinado a

agilidade da então secretária de Estado da Cultura, Dra.

30 de maio de 1987, visava a concertação de meios finan-

Teresa Patrício Gouveia e do então presidente da Câma-

ceiros e técnicos que viabilizassem o desenvolvimento de

ra Municipal de Viseu, Eng. Manuel Engrácia Carrilho.

projetos culturais. Um modelo de cooperação tripartida

Em 1986, se, por um lado, a Câmara Municipal de Viseu

que sustentava o Forum Viseu, que se pretendia “anima-

aprovava a aquisição do prédio onde funcionou o Teatro

do e animador”, sediado na Casa Museu Almeida Morei-

Viriato; o pagamento do trespasse aos inquilinos era sub-

ra, e cujos objetivos se centravam “no enraizamento da

sidiado pela Secretaria de Estado da Cultura (via Área

ação da Câmara Municipal de Viseu no campo cultural e

Urbana), assegurando ainda uma comparticipação para

na capitalização dos conhecimentos da Área Urbana e da

a compra do edifício.

sua experiência dos últimos dois anos”.

O diálogo entre poderes local e central e a ação da Área

Uma das evidências da assunção da animação cultural,

Urbana permitia, desta forma, dar início à reconstrução

enquanto vertente da política cultural autárquica, reside,

do Teatro Viriato, assente na proposta arquitetónica as-

a título de exemplo, na contratação, pela autarquia, em

sinada por Sérgio Ramalho. Mas o processo acabaria por

1987, de um animador cultural, que seria destacado para

sofrer vários avanços e recuos, até que o Teatro Viriato

o Forum Viseu, que foi considerado pela ex-Secretária de

reabrisse portas treze anos depois, em 1999.

Estado da Cultura, Teresa Patrício Gouveia, um projeto-piloto.

No âmbito da definição da política cultural autárquica
do mandato do executivo presidido pelo Eng. Manuel

A última atividade do Forum Viseu e da Área Urbana, en-

Engrácia Carrilho, do conjunto de salas de espetáculos

quanto estrutura integrante deste Serviço, aconteceu em

desejado para Viseu, deveria fazer parte ainda o chamado

1990. Cinco anos depois, é convocada uma Assembleia

Complexo B – Cine-Teatro a construir nos terrenos ane-

Geral para a dissolução da Área Urbana.

xos ao edifício da Segurança Social. Mais uma vez, ainda
em 1986, a Área Urbana, representada por Ricardo Pais,

DA RECONSTRUÇÃO DO TEATRO VIRIATO AO CENTRO

é chamada ao processo de elaboração do programa e

REGIONAL DAS ARTES DO ESPETÁCULO DAS BEIRAS

regulamento do concurso de arquitetura para o estudo
prévio. Do programa preliminar constava o critério que

Mas voltemos ao processo de reconstrução Teatro Viriato.

apontava para a construção de um auditório flexível, cuja

“Treze anos de solidão” depois da aprovação da aquisição

lotação se devia centrar na ordem dos 700 a 1000 es-

do prédio onde funcionou o Teatro Viriato, durante o man-

pectadores, com plateia total ou parcialmente amovível.

dato de Manuel Engrácia Carrilho - foi a criação do Cen-

O júri do concurso, que incluía também a Área Urbana,

tro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras (CRAEB)

representada por Ricardo Pais, acabou por escolher, em

que enformou a (re)abertura do Teatro Viriato.
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Uma iniciativa espoletada depois de, em 1996, o coreó-

Apesar de apontar algumas críticas relacionadas com

grafo Paulo Ribeiro ter entregue ao então ministro da

a limitação do caráter regional do Centro Regional das

Cultura, Manuel Maria Carilho e ao presidente da Câ-

Artes do Espetáculo das Beiras, o autor salienta que “os

mara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, um projeto de

efeitos positivos do CRAE de Viseu são notáveis” (Silva,

programação e de gestão cultural para o Teatro Viriato;

2004, p. 258), com “a descoberta de novas áreas e gramá-

e depois de ambos os responsáveis políticos terem ma-

ticas artísticas por parte de uma cidade que foi sacudida

nifestado publicamente disponibilidade para apoiar esse

pela novidade e estranheza da programação e, depois,

mesmo projeto.

gradualmente conquistada para ela” (ibidem, p. 265).
“Reforço de um trabalho que vinha sendo desenvolvido

A configuração destes centros regionais das artes do

pelo Forum Viseu”, sustenta o autor.

espetáculo - iniciativa do XIII Governo Constitucional
(1995-1999), no âmbito da descentralização, um dos cin-

E termino. E se a relação entre a ação da Área Urbana e o

co vetores fundamentais da sua política pública cultural

processo de reconstrução do Teatro Viriato ainda perma-

- implicava uma parceria com as câmaras municipais e

necesse pouco fundamentada, poderia resgatar um últi-

estruturas de criação; e o apoio do Estado e do poder lo-

mo argumento, daqueles que se evidenciam na (re)cons-

cal à programação era apenas financeiro. Um modelo de

trução da memória tecida a partir das histórias pessoais

cooperação tripartida que, feitas as devidas ressalvas, se

dos que foram agentes desse “eletro choque”... Evocaria

aproximava do que havia sustentado o Forum Viseu.

Taquicárdia, coreografada por Paulo Ribeiro para a Companhia de Dança de Lisboa, e dançada no empedrado do

O protocolo entre a associação cultural sem fins lucrati-

Rossio, em 1988.

vos que foi constituída para gerir o Teatro Viriato – Centro
de Artes do Espetáculo de Viseu, Associação Cultural e
Pedagógica -, a Câmara Municipal de Viseu e o Ministério
da Cultura, foi assinado a 08 de maio de 1998. Coube:

4. Vídeo Taquicárdia + Texto Paulo Ribeiro

- ao coreógrafo Paulo Ribeiro;

4.1 - (still video) Nicolau Pais lê excerto de entrevista
de Marisa Miranda a Paulo Ribeiro

- a Fernando Ruas que, em 1990, havia sucedido a Manuel
Engrácia Carrilho na presidência da Câmara Municipal

MM. Lembra-se da primeira vez que veio a Viseu?

de Viseu;
PR. A primeira vez que vim a Viseu... É muito curioso por- e ao ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, filho

que, realmente, Viseu parece que está obrigatoriamente

de Engrácia Carrilho

no meu percurso. A primeira peça que fiz em Portugal,
justamente com a Companhia de Dança de Lisboa, foi em

pôr fim ao processo de reconstrução do Teatro Viriato e

Viseu. E a peça podia ter sido apresentada num espaço

dar início ao Centro Regional das Artes do Espetáculo das

tradicional qualquer, mas não, apresentei-a na rua. Os

Beiras, criado dois anos depois daquele que foi o primeiro

bailarinos vestidos ao som de uma banda sonora que,

CRAE a ser lançado, o do Alentejo, em Évora.

ainda por cima, utilizava frases das pessoas, barulhos de
cafés, algo muito quotidiano que, facilmente, se confun-

A interrupção da implementação desta rede de Centros

dia o que estava ali a acontecer. De repente, ponho aquele

Regionais das Artes do Espetáculo devido a mudanças

‘tijolo’ a funcionar em pleno largo do Rossio, e, começa-

dos atores políticos pode justificar a escassez de estudos

mos a dançar ali no meio. E, por incrível que pareça, as

estruturados de análise da mesma, contudo, parece-me

pessoas vão-se juntando, aquilo vai funcionando, há uma

pertinente resgatar a reflexão de Augusto Santos Silva

interação bestial, parecia que a peça tinha sido feita para

(2004).

aquele contexto. E o mais extraordinário é que a peça
termina com uma banda filarmónica a passar no Rossio.
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E tudo isto foi registado pela Área Urbana, que o Ricar-

4.2 - Intervenção de Paulo Ribeiro

do Pais dirigia. E foi este registo que, como coreógrafo,
me permitiu depois chegar, por exemplo, ao Ballet Gulbenkian. Foi o vídeo desta peça que emprestei ao Jorge
Salavisa - que ainda por cima não me tinha em muito boa

5. Bloco Final - Vídeo Eng. Carrilho

conta, e, achava que eu era um tipo acelerado demais que fez com que o Jorge me convidasse para fazer a pri-

5.1 - Nicolau Pais - ligação

meira peça para o Ballet Gulbenkian.
“Tudo no Mundo é uma cadeia – hoc propter hoc. SuSe a Taquicardia não tivesse acontecido desta maneira,

cedemo-nos, mudando apenas de forma: a essência

certamente, não estava aqui hoje porque realmente esta

persiste única, inalterável até à consumação dos sé-

história da rua, da praça, do Ricardo Pais ter filmado,

culos.”

foi uma espécie de lança. A partir daqui, faço a primeira
peça para o Ballet Gulbenkian, sendo que fui o primeiro
coreógrafo português fora da Gulbenkian a coreografar
para a companhia. E depois tive a sorte do Jirí Kylián, di-

5.2 - Ricardo Pais lê 2º bloco de texto

retor do Nederlands Dans Theater, coreógrafo fantástico
que marcou o século XX europeu, estar a assistir à peça

O esquecimento - a preguiça do esquecimento - é parte

que criei para o Ballet Gulbenkian, ter gostado imenso,

inevitável dos critérios de conveniência. O que nos mar-

e, ter-me convidado para o Nederlands e, de repente, a

cou pessoalmente, cidadãos, cidade (a cidade para além

coisa vai…

das ruas, dos arranjos florais, das construções, dos interesses, da propaganda: em suma, a cidade essencial)
foi aquilo em que o Eng. Carrilho acreditou e sobretudo
aquilo em que confiou. O seu respeito pela Cultura e pela

Entrevista realizada no âmbito do projeto de doutoramento intitulado
A Comunicação das artes performativas nas organizações culturais. Os
modelos de Comunicação do Teatro Viriato (1998 - 2012) e orientado pe-

Arte fazem parte da sua tolerância, no sentido mais profundo do termo.

las professoras Helena Pires e Helena Sousa (CECS/Universidade do
Minho). Esta investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e

A sua aceitação daquela Diferença que se teme ser a das

Tecnologia (FCT), no domínio das Ciências da Comunicação e Informa-

Artes e Cultura, sobretudo na sua forma mais cosmopo-

ção (SFRH/BD/90982/2012)

lita e urbana, havia de ser um dos eixos da sua política
camarária. Esta noite é isso que anima ainda este Teatro,
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palco, plateia e zonas circundantes. As pessoas insubstituíveis são também as que deixam melhor herança.
5.4 - Vídeo final - Play. Todos se levantam e apludem.
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira
Alta • Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA • Andante Farmácia
Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco • Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira
de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Cláudia Saraiva •
Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo •
Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos •
Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Gomes • José Luís Abrantes
• Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes
Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Raquel Balsa
• Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • Júnior Beatriz Afonso
Delgado • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Carolina Martins • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim
Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.

MECENAS

APOIO À DIVULGAÇÃO

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra
Correia Assessora Administrativa e Financeira • Raquel Marcos 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 • 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 Ana Rilho, André
Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco
Pereira, Joana Rita, Joel Fernandes, João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles,
Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vania Silva • Colaboração Técnica
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