


No Teatro Viriato pretendemos 

fomentar a participação da população da 

cidade de Viseu na atualidade artística. 

O Teatro deve ser um espaço de 

descoberta, discussão, aprendizagem e 

convívio. 

O Teatro Viriato permite-nos ainda 

aproximar esta cidade de outras cidades 

e de outros povos, através da arte 

que vive e desenvolve ou edifica 

a nossa dimensão humana.

O Teatro Viriato é, desde 1999, gerido e programado pelo 

CAEV - Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, 

Associação Cultural e Pedagógica.

Este projeto foi distinguido com a atribuição do Título 

de Membro Honorário da Ordem do Mérito, a propósito 

dos 20 anos de atividade, celebrados em 2019.
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Em 2020, a programação do Teatro Viriato continuará 

fiel à sua missão, acreditando que os artistas alimentam 

o pensamento de uma sociedade onde cabem crianças, 

jovens e adultos. E aos jovens pedimos a maior 

atenção pois esta programação dar-vos-á espaço para 

desenvolverem a vossa capacidade de argumentação, o 

vosso pensamento próprio, a vossa reflexão e a vossa 

discussão.

O Teatro Viriato continuará a ser um local de encontros 

para todos, e pela voz dos artistas vamos mergulhar 

em questões que continuam a ser prementes: o papel 

da mulher, da religião, da política, do capitalismo, 

da inclusão, da exclusão, da reclusão, da justiça, da 

memória, do poder, da criação artística e da arte na 

sociedade. Para tudo isto, convocámos várias gerações 

de artistas, comprometemo-nos com parceiros locais e 

nacionais, estabelecemos pontes com o internacional, 

engajamos cidadãos em projetos artísticos que tocam 

a esfera do social. O Teatro Viriato continuará fiel ao 

princípio da “desconcentração cultural” (in Artes e Ideias 

da Desconcentração, João Luis Oliva), porque Viseu é 

mundo.

Como sempre nos diz o Marcio Meirelles (encenador 

e diretor do Teatro Vila Velha, em Salvador da Bahia, 

Brasil), parafraseando James Matthew Barrie, em Peter 

Pan: “Sempre em frente até ao amanhecer...” seguimos.

Das eleições acabadas

Do resultado previsto

Saiu o que tendes visto

Muitas obras embargadas

Mas não por vontade própria

Porque a luta continua

Pois é dele a sua história

E o povo saiu à rua

in Índios da Meia-Praia, Zeca Afonso 

Paula Garcia

Escrevo este editorial no dia em que a Comunicação 

Social nos recorda que oito jovens migrantes, entre os 

16 e os 20 anos, desembarcaram na praia de Monte Gordo, 

no Algarve. E, nas entrelinhas desta notícia, reflito sobre 

os mais jovens e sobre a responsabilidade de todos na 

construção do seu futuro.

Adeus disse a Monte-Gordo (nada o prende ao passado)

Mas nada o prende ao presente

Se só ele é o enganado

in Índios da Meia-Praia, Zeca Afonso 

Acredito cada vez mais na riqueza de um TEATRO, 

no tanto que pode dar a todos. E em relação aos 

jovens acredito, particularmente, no privilégio 

de fazê-los pensar o mundo a partir do seu lugar. 

Acredito, sobretudo, baseada na experiência do Teatro 

Viriato que temos testemunhado. Um dia, a propósito 

do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, comentei 

com o Graeme Pulleyn que sempre me questionei sobre 

o facto da sociedade tender a subestimar os jovens: 

não os questionando, não os escutando. O exercício de 

ouvir uma criança?... Haverá poesia maior? Imaginem 

uma assembleia, uma assembleia de homens e de 

mulheres, adultos de um lado e jovens e crianças do 

outro. Imaginem os adultos a desfalecer... imaginem 

o momento em que, em assembleia, os jovens e as 

crianças exigem responsabilidades aos adultos pelo 

estado do mundo...

Eram mulheres e crianças

Cada um c’o seu tijolo

“Isto aqui era uma orquestra”

Quem diz o contrário é tolo

in Índios da Meia-Praia, Zeca Afonso 
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JA
N 11 sáb 18h00 WOZZECK · The Met: Live in HD 

14 a 16 1=1 · Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

17 sex a partir das 10h00 4º ENCLUDANÇA - Encontro Internacional de Arte e Acessibilidade 

18 sáb 21h30 TERESA SALGUEIRO · #ALEGRIA

18 JANEIRO a 18 DEZEMBRO ENSAIO PARA UMA IMAGEM Amália Rodrigues e Augusto Cabrita - 1967

30 qui 10h30 MEDO E FEMINISMOS · O Pessoal é Político

JU
N 01 a 05 seg a sex 10h30 TANGERINA · estreia

06 e 20 sáb 16h00
ÀS CEGAS · Visita pela mão aos Tesouros Nacionais 
e Acervo do Museu Nacional Grão Vasco

17 qua 21h30
NOITE FORA: 
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO ·  Alex Cassal

20 sáb 21h30 DINO D’SANTIAGO

23 a 26 + info em breve APRESENTAÇÕES ESCOLA DE DANÇA LUGAR PRESENTE

27 sáb 21h45 ORQUESTRA GULBENKIAN ≥  local Sé de Viseu

FE
V 01 sáb 18h00 PORGY AND BESS · The Met: Live in HD

03 a 08 1=1 ·  Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

07 
08

sex
sáb

19h00
17h30

UM MUSEU VIVO DE MEMÓRIAS PEQUENAS E ESQUECIDAS

15 sáb 21h30 THE ROOTS

21 e 22 sex e sáb 21h30 VIDAS ÍNTIMAS 

29 sáb 21h30 MADALENA · estreia 

M
A

R 01 dom 16h00 AGRIPPINA · The Met: Live in HD

02 a 06
CORO DA MUDANÇA  
Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

05 qui 10h30 AMOR E POLÍTICA · O Pessoal é Político

07 sáb 21h30 FILIPE RAPOSO · ØCRE

08 e 09 PRIMEIRO ENCONTRO · estreia

13 sex 21h30 ONIRONAUTA

14 sáb 18h00 DER FLIEGENDE HOLLÄNDER · The Met: Live in HD

18 qua 21h30
NOITE FORA: 
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO · Jorge Andrade 

20 e 21 sex e sáb 21h30 DINH3IRO

23 a 27 1=1 ·  Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

27 
28

sex 
sáb

10h30 e 15h00
15h30

ASSIM DEVERA EU SER

30 e 31
01 a 04 ABR

seg a sáb
09h30 às 12h30
14h00 às 18h00

A MINHA VOZ NÃO É CIRCULAR

31 ter 21h30 EINS ZWEI DREI

A
B

R 03 sex 21h30 P3DRA: EXERCÍCIO FINAL · estreia

08, 11, 23, 24 e 25 + info em breve 13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DA PRIMAVERA

11 sáb 18h00 TOSCA · The Met: Live in HD

15 e 16 1=1 ·  Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

16
17
18

qui
sex
sáb

15h00
15h00 e 21h30
18h00

A REVOLTA DOS ANIMAIS · estreia
8ª edição do K CENA - PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM 

M
A

I

02 sáb
14h00 às 16h30
18h00 às 20h30

GUARDAR SEGREDO

06 qua 21h30 LUÍS LAPA · CANTIGAS DA LUA

09 sáb 18h00 MARIA STUARDA · The Met: Live in HD

11 a 15
CORO DA MUDANÇA  
Programa de Desenvolvimento Dançando com a Diferença

12 ter 15h00 e 21h30 ESCREVER, FALAR

15 sex 21h30 A NOSSA CIDADE

22 sex 21h30 AURORA NEGRA · Bolsa Amélia Rey Colaço 2019

30 sáb 15h30 TANGERINA · estreia

JU
L 03 sex 21h30 POUR MEILLEUR ET POUR LE PIRE

13 a 19 seg a dom + info em breve SUMMER LAB

18 sáb 16h00
ÀS CEGAS · Visita pela mão aos Tesouros Nacionais 
e Acervo do Museu Nacional Grão Vasco
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PROGRAMA

11 JAN sáb 18h00
WOZZECK
de ALBAN BERG

01 FEV sáb 18h00
PORGY AND BESS
de THE GERSHWINS’

01 MAR dom 16h00
AGRIPPINA
de GEORGE FRIDERIC HANDEL

14 MAR sáb 18h00
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
de RICHARD WAGNER

11 ABR sáb 18h00
TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI

09 MAI sáb 18h00
MARIA STUARDA
de GAETANO DONIZETTI

preços: 

153 (adultos)

/ 103 (Amigos e Mecenas)

/ 53 (jovens e estudantes)

Handel, Wagner, Puccini, Donizetti e outros reconhecidos 

compositores de ópera integram a nova temporada do 

Teatro Viriato, no âmbito do programa The Met: Live in HD, 

do Met Opera de Nova Iorque.

Através da utilização de elevadas condições técnicas, o 

Met Opera apresenta-nos as mais extraordinárias e atuais 

produções de ópera, tornando estas transmissões um 

acontecimento imprescindível.

Ao combinar o imediatismo da performance ao vivo com 

entrevistas em tempo real e a revelação de segredos dos 

bastidores, o The Met: Live in HD é uma oportunidade para 

todos os que querem descobrir o poderoso imaginário 

criado por esta disciplina artística, assim como uma 

oportunidade para os amantes de ópera atualizarem o seu 

conhecimento sobre o que de melhor se produz nesta área.

THE MET: LIVE IN HD 
TRANSMISSÃO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

Apoio digital do The Met: Live in HD 
é fornecido por

As transmissões em 
HD são apoiadas por

The Met: Live in HD é possível graças 
ao generoso apoio do patrocinador 
fundador da iniciativa

 

The Met: Live in HD 
é apoiado por

Parceiro das transmissões 
em Viseu

Mecenas das transmissões 
em Viseu

11 JANEIRO 
a 09 MAIO
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Using the latest technology, the Metropolitan Opera puts 

us in front of the most extraordinary opera productions 

today, making these broadcasts a must-see.
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102 min.  

Maestro Yannick Nézet-Séguin

Encenador William Kentridge

Coencenação Luc De Wit

Interpretação 
Elza van den Heever (Marie), 
Tamara Mumford (Margret), 
Christopher Ventris 
(The Drum-Major), Gerhard 
Siegel (The Captain), Andrew 
Staples (Andres), Peter Mattei 
(Wozzeck) e Christian Van Horn 
(Doctor)

Desenho de projeção 
Catherine Meyburgh

Cenografia Sabine Theunissen

Figurinos Greta Goiris

Desenho de luz 
Urs Schönebaum

Produção 
The Met: Live in HD (uma oferta 
de Robert L. Turner)

Coprodução Metropolitan 
Opera; Salzburg Festival; 
Canadian Opera Company, 
Toronto e Opera Australia

preços únicos: 

153 (adultos)

103 (Amigos e Mecenas)

53 (jovens e estudantes)

O diretor musical do Met Opera Yannick Nézet-Séguin sobe 

ao palco para conduzir a nova produção de Wozzeck, um 

trabalho que ele descreve como “talvez a partitura mais 

complexa e mais devastadora em termos emocionais”. 

Wozzeck é, acima de tudo, uma história sombria de 

amor, loucura e crime que se desenrola num universo 

pós-apocalíptico da Primeira Guerra Mundial. De cena 

para cena, fragmentos rítmicos e melódicos alternam 

com o humor, para assim demonstrar a evolução da 

loucura de Wozzeck e refletir o precário estado mental do 

protagonista. Ao longo de toda a peça, o público nunca sabe 

qual a direção que a música pode seguir. 

O soldado será interpretado pelo barítono Peter Mattei 

que se estreia a representar uma personagem principal. 

A soprano Elza van den Heever é a companheira infiel de 

Wozzeck.

A encenação é da responsabilidade do artista sul-africano 

William Kentridge que depois de impressionar o público 

com Lulu, em 2015, concentra agora a sua extraordinária 

imaginação visual em Wozzeck. 

11 
JANEIRO 

sáb 18h00

m/ 12 anos

Cantado em Alemão, 

Legendado em Inglês

WOZZECK
DE ALBAN BERG
TRANSMISSÃO EM DIRETO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 

NOVA 
PRODUÇÃO
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A somber story of madness and murder set in the post- 

-apocalyptical universe of World War I. This drama in three 

acts recount the life of the soldier Wozzeck in Germany, 

who suffers through various trials and tribulations, is 

betrayed by Marie – the woman he loves – and finally 

goes off the deep end of insanity after he murders her in 

retribution.
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10

1=1 é uma oficina de dança inclusiva desenhada para 

professores, alunos e outros agentes da comunidade 

escolar e educativa abrangidos pelo regime jurídico da 

educação inclusiva. Uma iniciativa que vai decorrer em 

várias escolas do concelho de Viseu, ao longo do ano, 

integrada no Programa de Desenvolvimento Dançando 

com a Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique Amoedo na 

área artística da dança inclusiva.

Num dueto, aluno e professor são desafiados a descobrir 

as diferenças para compreender que o equilíbrio e o 

desequilíbrio são também uma oportunidade de romper 

com ideias pré-concebidas, de encontrar uma nova forma 

de ver o outro através da dança, levando esse olhar para 

outras metodologias que podem suportar a área da 

pedagogia. Um exercício de descoberta do indivíduo, que 

se revela fundamental para a promoção do conhecimento 

e do bem-estar em contexto escolar.

A primeira oficina deste ano é orientada pelo diretor 

artístico do Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo 

e pelo orientador do Dançando com a Diferença/Viseu, 

Ricardo Meireles.

14 a 16
JANEIRO

1=1
ORIENTAÇÃO HENRIQUE AMOEDO ARTISTA RESIDENTE 
E RICARDO MEIRELES

Financiamento 
programa municipal 
VISEU EDUCA

lotação 

16 participantes 

em cada escola

OFICINA

1 = 1 is an inclusive dance workshop designed for teachers, 

students and other agents of the school and education 

community. It will take place in several schools of Viseu 

as part of Programa de Desenvolvimento Dançando com 

a Diferença (Dancing with the Difference Development 

Program), created to frame all the work developed by 

Henrique Amoedo in this artistic field. This year’s first 

workshop will be directed by Henrique Amoedo, the artistic 

director of Dançando com a Diferença, and Ricardo Meireles, 

the leader of the Dançando com a Diferença/Viseu.

1. RICARDO MEIRELES © Carlos Fernandes  2. HENRIQUE AMOEDO © DR 

1.

2.

público-alvo e local

Escolas do 3º Ciclo
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10h00

SESSÃO DE ABERTURA

10h15 às 11h40 

ARTE E INCLUSÃO – DE PALCO PARA 

PALCO, DO SOCIAL AO ARTÍSTICO

Eva Garcia, Marco Paiva, 

Natércia Xavier e Diogo Gonçalves

12h00 às 13h00 

PLANO NACIONAL DAS ARTES E A SUA 

RELAÇÃO COM A INCLUSÃO

Paulo Pires e Paula Garcia

14h30 às 16h30

INTÉRPRETE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA

João Fernandes, Hugo Cruz, 

Salvador Gil, Ana Rita Barata, 

João Furtado, Henrique Amoedo 

e Jorge Lopes

14h30 às 16h30

VISÕES, LINGUAGENS 

E DISCURSOS ARTÍSTICOS

Paula Garcia, Elisabete Monteiro, 

Cláudia Galhós e Leonor Barata

14h30 às 16h30

EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Fátima Alçada, Filomena Gato, 

Paula Soares e Sandra Tavares

16h50 às 17h30

ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES

Carla Augusto, Carlos Figueiredo 

e Roberto Terra

©
 D

R

Acreditação 
para professores pelo Centro 
de Formação de professores 
Almada Negreiros / APECV 
- Associação de Professores 
de Expressão e Comunicação 
Visual

Inscrições 

bilheteira@teatroviriato.com 

ou na bilheteira física 

do Teatro Viriato

preço único 

53 

Qual o atual retrato da arte e da inclusão como movimento 

social e como movimento artístico? Esta será uma das 

questões abordadas no âmbito do 4º Encludança – Encontro 

Internacional de arte e Acessibilidade, que é promovido pelo 

Teatro Viriato, em parceria com o Dançando com a Diferença.

Vários convidados reconhecidos que têm desenvolvido 

uma reflexão sobre estas áreas, com vista à inclusão 

social de diferentes públicos através da arte, participam 

num programa de várias comunicações que juntam 

investigadores, programadores, artistas, jornalistas e 

professores. 

17 
JANEIRO

4º ENCLUDANÇA 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE E ACESSIBILIDADE

SEMINÁRIO

sex a partir das 

10h00

público-alvo

professores e interessados (m/ 18 anos)

PROGRAMA

Teatro Viriato promotes 4º Encludança – Encontro 

Internacional de Arte e Acessibilidade, in partnership with 

Dançando com a Diferença. For a day, Teatro Viriato hosts 

a program full of conferences and artistic interventions with 

national and internationally recognized guests, who have 

developed a reflection upon these areas, with the intent of 

attaining the social inclusion of different audiences through 

art.
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90 min. 

Voz Teresa Salgueiro 

Guitarra José Peixoto

Bateria, percussão 
e guitarra  Rui Lobato

Acordeão Fábio Palma

Contrabaixo Sofia Queiroz 

preço B: 

153 (plateia e camarotes)

103 (frisas frontais)

7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

Inspirando-se num poema do escritor português José 

Saramago, Teresa Salgueiro canta a alegria como 

celebração dos 12 anos de carreira a solo, mas também 

como um manifesto sobre a fruição total da vida, sobre os 

exigentes desafios da humanização do mundo atual. 

O concerto centra-se no percurso de Teresa Salgueiro 

desde que saiu do coletivo Madredeus. Para além de novos 

arranjos para os seus temas originais, a cantora escolheu 

revisitar temas de discos que gravou anteriormente e 

que demonstram a sua admiração pela música popular 

portuguesa de diversas épocas e a pluralidade cultural de 

várias latitudes. Temas que ilustram a sua capacidade de 

interpretação e a versatilidade da sua voz. 

18 
JANEIRO

TERESA SALGUEIRO 
#ALEGRIA
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sáb 21h30

m/ 6 anos

Inspired by a poem by Portuguese writer José Saramago, 

Teresa Salgueiro sings of joy as a way to celebrate 12 years 

of a solo career, but also as a manifesto about the total 

enjoyment of life. In addition to new arrangements for 

the original themes, the singer chose to revisit previously 

recorded tracks that show her admiration for Portuguese 

folk music.
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A propósito do centenário do nascimento de Amália 

Rodrigues que se assinala em 2020, o Teatro Viriato 

desafiou António Cabrita a criar uma exposição com 

fotografias da fadista, pertencentes ao espólio do seu avô, 

o fotógrafo Augusto Cabrita. 

Ensaio para uma imagem: Amália Rodrigues e Augusto 

Cabrita – 1967 revela retratos de uma sessão fotográfica 

de Amália Rodrigues realizada por Augusto Cabrita 

no Alentejo, em 1967; assim como um dos objetos que 

acompanha a fadista numa das fotografias que daí 

resultaram e que compõe a icónica capa do disco Formiga 

Bossa Nossa, editado pela Valentim de Carvalho, em 1969.

Fotografias e objeto expostos, pela primeira vez, que 

procuram (re)construir uma aproximação do público ao 

ato criativo do fotógrafo e à fotografia, através da sua 

dimensão analógica e da sua relação com o real, já que 

são elementos que encerram em si a permanência no 

tempo de um momento que ninguém viu, além de Amália 

Rodrigues e do próprio Augusto Cabrita.

18 JANEIRO a
18 DEZEMBRO

ENSAIO PARA UMA IMAGEM
AMÁLIA RODRIGUES E AUGUSTO CABRITA - 1967
CURADORIA ANTÓNIO CABRITA

©
 A

nt
ón

io
 C

ab
ri

ta

 EXPOSIÇÃO / FOYER

Curadoria António Cabrita

A partir do Espólio Família 
Augusto Cabrita: Fotos inéditas, 
Capa e Disco Vinyl EP, 7’’ 45RM, 
e gramofone

Conceção do espaço expositivo 
Movecho

Consultoria e apoio à conceção 
do espaço expositivo Teresa Vale

Produção Teatro Viriato

Entrada  gratuita

In the centenary of the birth of Amália Rodrigues, which 

will be celebrated in 2020, Teatro Viriato invited António 

Cabrita to create an exhibition with photographs of 

the singer, from the assets of his grandfather, the 

photographer Augusto Cabrita. Ensaio para uma imagem: 

Amália Rodrigues e Augusto Cabrita – 1967 reveals 

portraits of a photoshoot of Amália Rodrigues, by Augusto 

Cabrita, in Alentejo, in 1967.

seg a sex 

13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00 

Em dias de espetáculo noturno 

18h00 às 22h00



1918

60 min. 

Cocriação e interpretação 
Maria Gil e Miguel Bonneville

Direção técnica e operação
Nuno Patinho

Produção Teatro do Silêncio

Coprodução Negócio/ZDB

Apoio Fundação Calouste 
Gulbenkian, Junta de Freguesia 
de Carnide e República 
Portuguesa-Cultura 
/ Ministério da Cultura - 
Direcção-Geral das Artes

preço

2,503

lotação 

2 turmas

OUTRAS DATAS DO CICLO 

O PESSOAL É POLÍTICO

05 MARÇO
AMOR E POLÍTICA

qui 10h30 

28 OUTUBRO
RELIGIÃO E MORAL

qua 10h30

qui 10h30

público-alvo Escolas Secundárias

Medo e Feminismos é a primeira de um ciclo de palestras 

performance, intitulado O Pessoal é Político, dirigido a 

escolas secundárias. Três palestras criadas a partir da 

história de vida dos artistas Maria Gil e Miguel Bonneville 

e que são também um espaço de debate sobre temas 

tão estruturantes de qualquer sociedade como o amor, a 

política, o medo, a religião ou o feminismo. 

Nesta palestra performance encontramos duas pessoas, 

que manifestam um saber arquivista sobre medos, evocam 

medos passados, presentes e futuros, a partir dos conflitos 

internos de cada performer. Medos que se transformam 

em medos sociológicos, em manifestações do controlo 

político que é exercido sobre os indivíduos. 

Através das suas biografias, os performers refletem sobre 

as razões porque são feministas. A palestra termina com a 

recriação de duas performances feministas do século XX.

30  
JANEIRO

MEDO E FEMINISMOS
DE MARIA GIL E MIGUEL BONNEVILLE | TEATRO DO SILÊNCIO
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Medo e Feminismos is part of a trilogy of performances 

debating structural themes of our society such as love, 

politics, fear, religion or feminism. In this performance, 

the performers reflect upon their personal fears and the 

reasons why they are feminists..

 PALESTRA PERFORMANCE
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As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 

One of America’s favorite operas returns to the 

Metropolitan Opera after 30 years. James Robinson’s 

stylish production transports audiences to Catfish Row on 

the Charleston waterfront, vibrant with the music, dancing, 

emotion, and the heartbreak of its inhabitants.

205 min. c/ intervalo

Maestro David Robertson 

Encenação James Robinson 

Interpretação 
Angel Blue (Bess),
Golda Schultz (Clara); 
Latonia Moore (Serena);
Denyce Graves (Maria); 
Frederick Ballentine 
(Sportin’ Life); Eric Owens 
(Porgy); Alfred Walker (Crown) 
e Donovan Singletary (Jake)

Cenografia Michael Yeargan 

Figurinos Catherine Zuber 

Desenho de luz Donald Holder 

Desenho de projeção 
Luke Halls 

Produção The Met: Live in HD 
(um presente do The Sybil B. 
Harrington Endowment Fund)

Coprodução 
Metropolitan Opera; Dutch 
National Opera, Amsterdam
e English National Opera

Financiamento adicional
Douglas Dockery Thomas

preços únicos: 

153 (adultos)

103 (Amigos e Mecenas)

53 (jovens e estudantes)

De acordo com o jornal The New York Times “não há dueto 

de amor mais emocionante em toda a ópera” do que o de 

Porgy and Bess, uma das óperas favoritas da América, que 

transporta o público para Catfish Row, na orla de Charleston 

(EUA), para a dança, para a emoção, para a música 

vibrante dos seus habitantes. É um retrato sensível de uma 

comunidade negra em dificuldades durante a década de 20. 

Gershwin foi dos primeiros compositores a procurar 

inspiração e energia na cultura musical negra, rompendo 

assim com o modelo usual da clássica música americana. 

O génio da sua obra tem perdurado. Atualmente, é 

considerado um dos mais populares e inovadores 

compositores do século XX.

A nova produção do Met Opera é protagonizada pela dupla 

dinâmica Eric Owens, que consegue uma das melhores 

performances da sua distinta carreira; e Angel Blue 

que consegue captar o orgulho e a fragilidade da sua 

personagem de forma radiante. O elenco conta ainda com 

um conjunto de estrelas aclamadas pela crítica que inclui 

Golda Schultz, Latonia Moore, Denyce Graves, Frederick 

Ballentine, Alfred Walker e Donovan Singletary.

01 
FEVEREIRO 

PORGY AND BESS
THE GERSHWINS’
TRANSMISSÃO EM DIRETO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

NOVA 
PRODUÇÃO

 ÓPERA

sáb 18h00

m/ 12 anos

Cantado e legendado em Inglês
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1 = 1 is an inclusive dance workshop designed for teachers, 

students and other agents of the school and education 

community. It will take place in several schools of Viseu 

as part of Programa de Desenvolvimento Dançando com 

a Diferença (Dancing with the Difference Development 

Program), created to frame all the work developed by 

Henrique Amoedo in this artistic field. In February, Elisabete 

Monteiro (choreographer, researcher and professor at the 

Faculty of Human Motricity of the University of Lisbon) and 

Catarina Keil (dancer), lead the workshop 1 = 1.

1. ELISABETE MONTEIRO © DR  2. CATARINA KEIL © DR 

2.

1.

Em fevereiro, Elisabete Monteiro (coreógrafa, 

investigadora e professora da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa) 

e Catarina Keil (bailarina), orientam a oficina 

1=1. Com elas, alunos e professores, em pares, 

descobrem as diferenças para compreender que o 

equilíbrio e o desequilíbrio que elas promovem é 

também uma oportunidade de romper com ideias 

pré-concebidas, de encontrar uma nova forma de 

ver o outro através da dança, levando esse olhar 

para outras metodologias que podem suportar a 

área da pedagogia. Um exercício de descoberta 

do indivíduo, que se revela fundamental para a 

promoção do conhecimento e do bem-estar em 

contexto escolar. 

1=1 é uma oficina de dança inclusiva desenhada 

para professores, alunos e outros agentes da 

comunidade escolar e educativa abrangidos 

pelo regime jurídico da educação inclusiva. Uma 

iniciativa que vai decorrer em várias escolas do 

concelho de Viseu, ao longo do ano, integrada no 

Programa de Desenvolvimento Dançando com a 

Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique 

Amoedo na área artística da dança inclusiva. 

03 a 07
FEVEREIRO

1=1
ORIENTAÇÃO ELISABETE MONTEIRO E CATARINA KEIL

Financiamento 
programa municipal 
VISEU EDUCA

lotação 

16 participantes 

em cada escola

OFICINA

público-alvo e local

Escolas do 3º Ciclo
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330 min. 
(inclui refeição ligeira)
No final do espetáculo haverá 
um debate com o público

Investigação, texto, direção 
e interpretação Joana Craveiro

(Artista Residente 
do Teatro Viriato)

Colaboração criativa e 
assistência Rosinda Costa e 
Tânia Guerreiro 

Figurinos Ainhoa Vidal 
Desenho de luz João Cachulo

Operação de Som Igor de Brito 
Produção Alaíde Costa

Coprodução 
Teatro do Vestido, Negócio/ZDB
e São Luiz Teatro Municipal 
Apoio Citemor – Festival de 
Montemor-o-Velho e Festival 
Alkantara

O Teatro do Vestido é uma 
estrutura financiada pelo 
Governo de Portugal / Ministério 
da Cultura/ Direção-Geral das 
Artes

preço único 123 

// descontos não aplicáveis

lotação 

limitada

Construído a partir de uma intensa pesquisa desenvolvida 

ao longo de seis anos, Um Museu Vivo de Memórias 

Pequenas e Esquecidas percorre mais de 80 anos da 

história de Portugal, centrando-se em três momentos/

períodos cruciais: a Ditadura do Estado Novo, a Revolução 

do 25 de Abril de 1974 e o Processo Revolucionário que se 

lhe seguiu.

Ao longo de cerca de cinco horas de teatro – pontuadas 

pelas histórias de vida, objetos, documentos, e muito mais 

coisas, recolhidas por Joana Craveiro – com um jantar 

revolucionário de permeio, desenrola-se este verdadeiro 

acontecimento teatral, naquilo que a jornalista Inês Nadais 

descreveu como “uma reconstituição ‘quase detectivesca’ 

de uma boa parte do século XX português.”

Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas foi 

considerado um dos melhores espetáculos em 2014 pelos 

jornais Expresso e Público e foi nomeado para Melhor 

Espetáculo do Ano pela Sociedade Portuguesa de Autores. E 

recebeu o Prémio do Público do Festival de Almada em 2015. 

Desde a sua estreia, em 2014, tem circulado em Portugal, 

mas também foi apresentado em Londres, Paris, Santiago 

de Compostela, Santos e Belo Horizonte.

07 e 08
FEVEREIRO

UM MUSEU VIVO DE MEMÓRIAS 
PEQUENAS E ESQUECIDAS
JOANA CRAVEIRO ARTISTA RESIDENTE | TEATRO DO VESTIDO
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 TEATRO

sex 19h00 e sáb 17h30

m/ 16 anos

Based upon six years of thorough research, this 

performance focus on three crucial historical Portuguese 

moments: the dictatorship Estado Novo, the Revolution of 

April 25, 1974, and the revolutionary process that followed.
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Kader Attou, bailarino, coreógrafo e diretor do Centre 

Chorégraphique National de La Rochelle, França, regressa 

ao passado, recuperando algumas das memórias de 

infância (o programa de televisão sobre Hip-hop a que 

ele assistia quando era criança, as aulas de boxe estilo 

americano e a sala de estar dos pais), mas também 

memórias corporais dos primeiros trabalhos que 

desenvolveu.

Em The Roots (As Raízes), o coreógrafo traz a palco 20 

anos de uma carreira influenciada por vários estilos 

artísticos como Hip-Hop, Dança Clássica Indiana e Dança 

Contemporânea. Em palco, onze talentosos bailarinos 

de Hip-Hop interpretam uma espécie de aventura 

humana onde a história de cada um é parte integrante da 

dramaturgia, guiando assim o público por movimentos 

virtuosos carregados de emoção e de sentimento, numa 

visão humanista da dança. 

Kader Attou é considerado pela imprensa internacional 

um coreógrafo cujo trabalho assume uma preocupação 

multicultural, positiva e sem discriminação. 

15 
FEVEREIRO

THE ROOTS
DE KADER ATTOU (fr)
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In The Roots, Kader Attou brings to stage 20 years of 

career influenced by various artistic styles such as Hip Hop, 

Classical Indian Dance and Contemporary Dance. On stage, 

eleven talented Hip-Hop dancers perform a kind of human 

adventure where each one’s story is an integral part of 

the dramaturgy, guiding the audience through virtuous 

movements.

90 min.

Direção artística e coreografia 
Kader Attou

Intérpretes Bruce Chiefare, 
Virgile Dagneaux, Erwan Godard, 
Mabrouk Gouicem, Adrien 
Goulinet, Kevin Mischel, Artem 
Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil 
Ouelhadj e Maxime Vicente

Cenografia Olivier Borne

Criação de pintura original 
Ludmila Volf

Criação de som original
Régis Baillet - Diaphane

Desenho de luz Fabrice Crouzet

Figurinos Nadia Genez

Produção CCN de La Rochelle/ 
Poitou-Charentes, Kader Attou/ 
cie Accrorap

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 DANÇA

sáb 21h30

m/ 6 anos
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100 min. 

Dramaturgia Noël Coward 
Encenação Jorge Silva Melo 

Assistência de encenação 
Nuno Gonçalo Rodrigues 

Tradução 
Miguel Esteves Cardoso 

Interpretação Rúben Gomes, 
Rita Durão, Tiago Matias, 
Vânia Rodrigues e Isabel Muñoz 
Cardoso 

Cenografia Rita Lopes Alves
e José Manuel Reis 

Figurinos Rita Lopes Alves 

Som André Pires 

Luz Pedro Domingos 

Produção Artistas Unidos 

Coprodução Teatro Nacional 
São João e Centro Cultural 
de Belém 

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

Jorge Silva Melo e os Artistas Unidos entregam-se à 

escrita elegante de Noël Coward, um dos dramaturgos 

mais representados no mundo anglo-saxónico durante as 

décadas de 20 e 30. 

Vidas Íntimas, obra escrita em três dias, foi o maior 

sucesso da carreira do autor e marcou o auge da 

sua carreira. Comédia clássica, sofisticada, narra as 

vicissitudes do casamento e do divórcio, numa análise 

cínica e aparentemente descomprometida das relações. A 

indulgência, a fantasia e a decadência misturam-se para 

criar a autoimagem psicológica de um casal elegante e 

moderno. 

Tal como refere Philip Hoare, biógrafo do dramaturgo, 

“apesar de todo o brilhantismo cómico, Coward pode ter sido 

um dos maiores trágicos da sua época”. Até porque Vidas 

Íntimas é “um divertimento sombrio” que “faz-nos rir tanto 

que nos esquecemos de chorar”.

21 e 22 
FEVEREIRO

VIDAS ÍNTIMAS 
DE NOËL COWARD | ARTISTAS UNIDOS
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 TEATRO

sex e sáb 21h30

m/ 12 anos

Vidas Íntimas is a classic, sophisticated comedy that 

chronicles the experiences of marriage and divorce, in 

a cynical and uncompromising analysis of relations. 

Indulgence, fantasy and decadence combine to create a 

psychological self-image of an elegant and modern couple.
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A figura de Maria Madalena tem sido alvo de construções 

culturais que, ao longo de séculos, a tornaram santa e 

pecadora, devota e amante, cuidadora e “apóstola”. Estas 

construções repetem uma narrativa cultural que coloca a 

mulher num determinado lugar na sociedade ocidental.

A Madalena cabe o papel de cuidadora: alimentar, limpar, 

vestir e chorar os corpos, de iniciar e fechar o ciclo da 

vida. Foi ela que preparou o corpo morto de Cristo para 

as cerimónias fúnebres e também é a ela que é dado a 

conhecer o milagre da Ressureição.

Atualmente, o contacto com o corpo morto, como parte 

integrante do processo de luto, é-nos vedado – tanto 

a mulheres quanto a homens. A morte foi higienizada, 

desmaterializada, tornada desprezível.

Invocando a simbólica figura de Madalena, este espetáculo 

procura resgatar o direito ao luto, um processo cujas 

diversas fases – negação, raiva, negociação, tristeza 

e aceitação – permitem atravessar a dor e regressar 

plenamente para os vivos. Este espetáculo é um modo de 

inscrever a morte na realidade da vida.

No Teatro Viriato, a estreia conta com a participação de um 

coro de vozes de Viseu, que colaboram no processo criativo. 

29  
FEVEREIRO

MADALENA
DE SARA DE CASTRO 

©
 D

R

Madalena, based on the figure of Maria Madalena and the 

cultural constructions associated with her, aims to dive 

into the feminine universe and the right to mourn, in a 

process with various phases – denial, anger, negotiation, 

sadness and acceptance. This performance is a way of 

inscribing death into the reality of life.

80 min.

Direção artística Sara de Castro

Aconselhamento Artistico 
Teresa Lima 

Assistência 
Catarina Moreira Pires

Dramaturgia Ana Pais

Cenografia e Figurinos 
Marta Carreiras

Desenho de luz Rui Monteiro

Desenho de som Duarte Moreira

Elenco Ana Brandão, 
Carla Galvão, Crista Alfaiate, 
Madalena Almeida, Paula Só
e Catarina Moreira Pires 

Participação especial 
de coro de voz falada (Viseu) 
Ana Cristina Pereira, 
Carlos Cruz, Célia Rodrigues, 
Fernanda Mouga, 
Isabel Fonseca, Joana Ferreira, 
Manuela Antunes, Maria Helena 
Azeredo, Mauro Bastos
e Rafaela Santos

Produção Dentro do Covil – 
Produção e Criação Artística

Coprodução Teatro Viriato, 
Centro de Arte de Ovar 
e Teatro Nacional D. Maria II.

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 TEATRO

sáb 21h30

m/ 14 anos

ESTREIA
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As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 
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230 min. c/ 1 Intervalo

Maestro Harry Bicket

Encenação Sir David McVicar

Interpretação 
Brenda Rae (Poppea); 
Joyce DiDonato (Agrippina); 
Kate Lindsey (Nerone); 
Iestyn Davies (Ottone);
Duncan Rock (Pallante) 
e Matthew Rose (Claudio)

Cenário e figurinos 
John Macfarlane

Desenho de luz 
Paule Constable

Coreografia Andrew George

Produção originalmente 
criada por Théâtre Royal de la 
Monnaie/De Munt Brussels 

e adaptada por The 
Metropolitan Opera

Produção 
The Met: Live in HD (um 
presente de Dunard Fund USA)

preços únicos: 

153 (adultos)

103 (Amigos e Mecenas)

53 (jovens e estudantes)

O conto de intriga e inconveniência de Handel é trazido da 

Roma antiga para o “presente”, numa nova produção do Met 

Opera. 

Agrippina é uma ópera trágica e cómica, uma fusão entre um 

lado sério com um tom humorístico, uma espécie de farsa 

francesa, onde as personagens evocam e remetem para o 

universo shakespeariano de Macbeth. Ópera em três atos, 

conta a história de Agrippina, e de como ela pretende que o 

seu filho Nero assuma o trono do imperador romano Cláudio. 

Sir David McVicar reorganiza engenhosamente a ação 

desta comédia negra sobre abuso de poder, que conta 

com a interpretação da conceituada mezzo-soprano Joyce 

DiDonato, num papel de mulher controladora e sedenta de 

poder.

Em entrevista, Joyce DiDonato realça a atualidade desta 

ópera: “Algumas pessoas acreditam que as artes não 

devem ser politicas, mas todas estas obras, dos grandes 

compositores dos últimos séculos, são inegavelmente 

políticas. E a beleza de tudo isto é que os políticos não 

mudaram, a politica não mudou e a sede de poder a 

qualquer custo continua a existir em 2020.”

01 
MARÇO 

AGRIPPINA
DE GEORGE FRIDERIC HANDEL
TRANSMISSÃO EM DIFERIDO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

NOVA 
PRODUÇÃO

 ÓPERA

dom 16h00

m/ 12 anos

Cantado em Italiano

Legendado em Inglês

Throughout its three acts, the play tells the story of 

Agrippina, and of how she intends to put her son Nerone 

on the throne of the Roman Empire. Handel’s tale of 

intrigue, impropriety and the abuse of power is updated 

from ancient Rome to the “present” in a new Metropolitan 

Opera production by Sir David McVicar, who ingeniously 

reorganizes the action of this black comedy.
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Coro da Mudança (Choir of Change) is an inclusive dance 

artistic residency addressed to a class of Secondary 

School students who are proposing the construction and/

or transformation of their public discourse from the 

experience of body movement in relation to space and the 

environment, in a duet between a teacher and a student. 

The error as part of an evolving process will be explored, in 

this workshop, with the guidance of the choreographer and 

dancer Leonor Barata and by the dancer Joana Caetano 

(Dancing with the Difference).

2.

1.

1. LEONOR BARATA © DR  2. JOANA CAETANO © DR 

Coro da Mudança é uma residência artística 

de dança inclusiva dirigida a alunos do Ensino 

Secundário a quem se propõe a construção e/ou a 

transformação do seu discurso público a partir da 

experiência do movimento do corpo em relação com 

o espaço e com o outro.

A primeira residência artística a desenvolver nas 

escolas do concelho de Viseu, será orientada pela 

coreógrafa e bailarina Leonor Barata (Artista Associada 

do Teatro Viriato) e pela bailarina Joana Caetano 

(Dançando com a Diferença). 

A partir da constatação de que o erro faz parte de 

qualquer processo, as orientadoras exploram com 

os participantes a possibilidade de errar cada vez 

melhor: tentando outra vez, falhando outra vez, 

falhando melhor (Beckett). E através do cruzamento 

com a metodologia da dança contemporânea, 

Leonor Barata e Joana Caetano, procuram com 

o grupo um território comum onde não havendo 

certo, nem errado, exploram o que cada um tem de 

diferente no seu movimento. 

Coro da Mudança é uma iniciativa integrada no 

Programa de Desenvolvimento Dançando com a 

Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique 

Amoedo na área artística da dança inclusiva. 

02 a 06
MARÇO 

CORO DA MUDANÇA
ORIENTAÇÃO LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA 
E JOANA CAETANO

Financiamento
programa municipal 
VISEU EDUCA

OFICINA

público-alvo e local

Escolas Secundárias
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Como podemos pensar politicamente o amor? Como 

podemos pensar um assunto que é normalmente visto 

como sendo algo do foro íntimo e privado de cada um? 

E como podemos viver a política nas nossas vidas e na 

privacidade das nossas casas?

Na palestra performance Amor e Política, a dramaturgia 

é construída à volta de entrevistas realizadas a políticos 

pertencentes a partidos com representação parlamentar, 

pessoas ligadas a movimentos sociais, entrevistas 

realizadas a ex-namorados, bem como à volta de cartas de 

amor e fragmentos de diários pessoais. 

É a segunda palestra performance do ciclo intitulado O 

Pessoal é Político, dirigido a escolas secundárias. Uma 

trilogia criada a partir da história de vida dos artistas 

Maria Gil e Miguel Bonneville e que é também um espaço 

de debate sobre temas tão estruturantes de qualquer 

sociedade como o amor, a política, o medo, a religião ou o 

feminismo.

05 
MARÇO

AMOR E POLÍTICA
DE MARIA GIL E MIGUEL BONNEVILLE | TEATRO DO SILÊNCIO

©
 D

R

How can we think politically about love? How can we think 

of a theme that is usually seen as something intimate and 

private? How can we bring politics to our lives and the 

privacy of our homes? To answer these questions, Amor e 

Política shares interviews with politicians, love letters and 

interviews with the performers’ ex-boyfriends.

60 min. 

Cocriação e interpretação 
Maria Gil e Miguel Bonneville

Espaço Cénico Pedro Silva

Apoio dramatúrgico Filipa Reis

Desenho de luz Artur Pispalhas

Direção e operação técnica 
Nuno Patinho

Produção Teatro do Silêncio

Coprodução Negócio/ZDB 
e Temps d’Images, Lisboa

Apoio Fundação Calouste 
Gulbenkian, Junta de Freguesia 
de Carnide e República 
Portuguesa-Cultura / Ministério 
da Cultura - Direcção-Geral das 
Artes

Agradecimentos Luhuna de 
Carvalho, Maria de Belém 
Roseira, Miguel Tiago, Mariana 
Mortágua, Paulo Borges, Teresa 
Caeiro e Teresa Leal Coelho

preço 2,503

lotação 2 turmas

OUTRAS DATAS DO CICLO 

O PESSOAL É POLÍTICO

28 OUTUBRO
RELIGIÃO E MORAL

qua 10h30

 PALESTRA PERFORMANCE

qui 10h30

público-alvo Escolas Secundárias



3938

Filipe Raposo é considerado, por muitos, um notável 

alquimista dos sons, uma referência na música portuguesa, 

que tem trabalhado com nomes como Sérgio Godinho, José 

Mário Branco, Janita Salomé ou Amélia Muge.

Em Viseu, o pianista apresenta Øcre. Primeira parte de 

uma trilogia de discos, que parte da reflexão artística 

sobre o sistema ternário de cores – vermelho, preto e 

branco. Para o músico sempre foi importante perceber, 

antropologicamente, qual o simbolismo que as cores 

encerram, a forma como são representadas na pintura, no 

cinema, na literatura ou no teatro. 

A dramaturgia do disco foi moldada de acordo com os 

diferentes símbolos que o músico foi encontrando e que 

se relacionam com o vermelho/ocre: a relação com o 

nascimento da arte, a ambição, a paixão, a vida e a morte, 

a relação mística e a divindade, o sangue e o fogo. Por isso, 

este álbum tem também uma maior ligação à tradição 

popular, ou o ocre não estivesse intimamente ligado à 

terra. 

07  
MARÇO

FILIPE RAPOSO 
ØCRE
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Filipe Raposo is considered by many to be a remarkable 

alchemist of sounds, a reference in Portuguese music, 

who has worked with names such as Sérgio Godinho, José 

Mário Branco, Janita Salomé or Amélia Muge. Øcre is 

the first part of a trilogy reflecting upon the ternary color 

system.

75 min.

Piano e composição 
Filipe Raposo

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 MÚSICA

sáb 21h30

m/ 6 anos



4140

Desde novembro de 2019, um grupo de reclusos do 

Estabelecimento Prisional do Campo, em Viseu, tem sido 

desafiado a cruzar a música com o teatro, a voz com o 

movimento e a ter o seu Primeiro Encontro com o processo 

criativo artístico. É o resultado do projeto desenvolvido 

pela Companhia de Música Teatral e pelos Artistas 

Associados, Ana Bento, Graeme Pulleyn e Sónia Barbosa, 

a convite do Teatro Viriato. Uma experiência artística que 

é agora partilhada. 

O desenvolvimento de um trabalho artístico regular junto 

de grupos específicos da sociedade com o objetivo de 

estabelecer relações e criar experiências que ajudem a 

construir valor social, que permitam transformar cada um 

e, consequentemente, o mundo tem sido um dos eixos de 

ação do Teatro Viriato. 

08 e 09 
MARÇO

PRIMEIRO ENCONTRO
ARTISTAS ASSOCIADOS E COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

Uma encomenda do 
Teatro Viriato a 
Ana Bento, Graeme Pulleyn, 
e Sónia Barbosa 
(Artistas Associados 
do Teatro Viriato), 
Helena Rodrigues 
e Paulo Rodrigues 
(Companhia de Música Teatral) 
para o 
Estabelecimento 
Prisional do Campo, Viseu

+ info em breve 

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

PROJETO COM A COMUNIDADE

local 

Estabelecimento Prisional do Campo

ESTREIA

Since November 2019, a group of inmates from 

Estabelecimento Prisional do Campo has been challenged 

to participate in an artistic project, that cross music with 

theater, voice with movement. This project is developed 

by Companhia de Música Teatral and Teatro Viriato 

Associated Artists Ana Bento, Graeme Pulleyn and Sónia 

Barbosa.
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55 min. 

Coreografia e direção 
Tânia Carvalho

Assistente de ensaios
Luís Guerra

Bailarinos Bruno Senune, 
Catarina Carvalho, Cláudio 
Vieira, Filipe Baracho, Luís 
Guerra, Marta Cerqueira 
e Vânia Doutel Vaz

Música Frédéric Chopin 
e Tânia Carvalho

Músicos 
André Santos e Tânia Carvalho

Desenho de luz Anatol Waschke

Figurino Cláudio Vieira e Tânia 
Carvalho (maioritariamente
com artigos Só Dança)

Produção Tânia Carvalho

Coprodução Centro Cultural Vila 
Flor, Culturgest, KLAP Maison 
Pour la Danse e Teatro Municipal 
do Porto Rivoli - Campo Alegre

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

Ao longo de vinte anos de carreira, Tânia Carvalho tem 

apresentado um trabalho criativo que vai muito para além 

da dança. As suas criações vagueiam por outras linguagens 

artísticas, cruzando a dança, música, desenho e cinema.

Com a sua nova peça, a coreógrafa desafia-nos a entrar 

numa viagem onírica, sobre o poder de viajar nos sonhos. 

A coreógrafa coloca em palco sete bailarinos que encarnam 

personagens desses sonhos controlados. Esta nova criação 

passa por Viseu, depois da estreia em Maison de la Danse 

(Marselha, França).

Com coreografia e direção de Tânia Carvalho, Onironauta 

conta ainda com música da coreógrafa e de Chopin.

13 
MARÇO

ONIRONAUTA 
DE TÂNIA CARVALHO

©
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 DANÇA

sex 21h30

m/ 6 anos

This piece is called Onironauta, the name used by 

travelers able to control their dreams and change the 

outcomes, devising a world of images that makes sense 

to them alone. Tânia Carvalho creates moving, chilling 

paintings, which jolt you like disturbing dreams, from 

which you wake up groggy and trembling. But always 

inspired. Awakened.
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149 min.

Maestro Valery Gergiev

Encenação François Girard

Interpretação 
Anja Kampe (Senta); Mihoko 
Fujimura (Mary); Sergey 
Skorokhodov (Erik); David 
Portillo (Steuermann); 
Sir Bryn Terfel (Holländer) 
e Franz-Josef Selig (Daland)

Cenografia John Macfarlane

Figurinos Moritz Junge

Desenho de luz David Finn

Desenho de projeção Peter 
Flaherty

Coreografia Carolyn Choa

Dramaturgia Serge Lamothe

Produção The Met: Live in HD 
(uma oferta de Veronica Atkins)

Coprodução The Metropolitan 
Opera; LOpéra de Québec; 
e Dutch National Opera, 
Amsterdam

preços únicos: 

153 (adultos)

103 (Amigos e Mecenas)

53 (jovens e estudantes)

O premiado Sir Bryn Terfel regressa ao Met Opera, pela 

primeira vez desde 2012, para interpretar o papel do 

amaldiçoado capitão do mar, de Der Fliegende Holländer. 

Esta é a primeira obra-prima do compositor alemão Richard 

Wagner, que se inspirou numa atribulada viagem marítima 

onde quase ia perdendo a vida. De acordo com a lenda, o 

holandês voador foi condenado a errar para sempre pelos 

mares por ter blasfemado contra Deus.

Com os cenários arrebatadores de John Macfarlane, esta 

nova produção de Der Fliegende Holländer transforma 

o palco do Met numa tela, numa pintura a óleo, na qual 

sobressai a música que, como se de um filme se tratasse, 

representa com realismo a força do mar e das tempestades. 

François Girard, cuja recente produção fascinante de 

Parsifal impressionou o público do Met Opera, assina a nova 

produção desta misteriosa obra de arte de Wagner.

14 
MARÇO 

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
DE RICHARD WAGNER
TRANSMISSÃO EM DIRETO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 

NOVA 
PRODUÇÃO
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sáb 18h00

m/ 12 anos

Cantado em Alemão

Legendado em Inglês

Der Fliegende Holländer or The Flying Dutchman is the 

first masterpiece by German composer Richard Wagner, 

inspired by a turbulent sea voyage in which he almost lost 

his life. According to the legend, the Flying Dutchman 

was doomed to wander the ocean for all eternity after 

blaspheming against God.
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As leituras encenadas Noite Fora regressam em 2020. 

Nesta terceira edição, o Teatro Viriato e a encenadora 

Sónia Barbosa assumem a vontade de, com este projeto, 

questionar os princípios filosóficos, sociais e políticos que 

caracterizam a sociedade atual. Por isso, convidaram dois 

encenadores habituados a provocar o pensamento crítico, 

a imprimir mensagens políticas nos seus trabalhos e a 

contestar os paradigmas. 

O primeiro encenador convidado é Jorge Andrade, fundador 

da companhia mala voadora, que nos tem apresentado 

trabalhos repletos de referências culturais e sociais, de 

controvérsias e que levantam questões transversais a 

qualquer cidadão. 

Noite Fora é o espaço-tempo propício a divulgar textos 

teatrais, expor visões sobre as suas potencialidades 

cénicas, investigar ligações entre esses textos e a nossa 

realidade. 

18  
MARÇO

NOITE FORA: 
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO
COORDENAÇÃO SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA 
ENCENADOR CONVIDADO JORGE ANDRADE
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Teatro Viriato and Sónia Barbosa assume, with this project, 

the will to question the philosophical, social and political 

principles that characterize today’s society. This year’s 

first guest will be Jorge Andrade, founder of the theatre 

company malavoadora, who usually imbues his work 

with political messages in order to challenge current 

paradigms

120 min.  aprox.

Um projeto 
Teatro Viriato e Sónia Barbosa

Entrada gratuita

inscrições

bilheteira@teatroviriato.com 

ou bilheteira física do Teatro Viriato

lotação 

30 lugares

OUTRA DATA

17 JUN
Encenador convidado 
ALEX CASSAL

 LEITURA ENCENADA

qua 21h30

m/ 16 anos



4948

A mala voadora desloca para o teatro a popular série 

norte-americana Dallas – um símbolo do capitalismo 

americano do seu tempo que circulou internacionalmente, 

entre o fascínio pelos dramas sofisticados da rica família 

texana, e a repulsa pela falta de escrúpulos dos seus 

comportamentos. Mas, independentemente dos contornos 

ideológicos da recepção da série em cada contexto, Dallas 

foi um fenómeno televisivo à escala global. 

Nos anos 80, andámos todos entretidos com uma mesma 

ficção, no mundo todo. E nunca mais deixou de ser assim. 

O poder da família Ewing é a sua eficácia mediática. O 

poder Dallas...!

20 e 21  
MARÇO

DINH1IRO
mala voadora
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Starting with the idea of remaking the TV series Dallas, 

DINH3IRO talks about the dramas of capitalism, in a 

stage show that ponders upon the popularity found within 

social networks, the practice of a populist entertainment 

policy. DINH3IRO is also a play with machetes, goons and 

a lot of bloodstained suits, which promises to entertain the 

audience from beginning to end.

90 min.

Direção e texto Jorge Andrade 

Assistência Maria Jorge 
Interpretação Bruno Huca, 
Isabél Zuaa, Joana Bárcia, 
Jorge Andrade, Marco Paiva, 
Maria Jorge, Miguel Damião, 
Sílvia Filipe e Tânia Alves 

Vozes Benedita Pereira, Gabriela 
Barros, Iris Cayatte, Keith Harle, 
Lourenço Henriques, Paula Lobo 
Antunes e Simão Cayatte 

Cenografia José Capela 

Figurinos José Capela 

Desenho de luz Rui Monteiro 

Banda sonora 
Rui Lima e Sérgio Martins

Produção mala voadora

Coprodução mala voadora, 
Culturgest, Teatro Municipal do 
Porto – Rivoli/Campo Alegre
e Teatro Viriato 

preço único 73 

// descontos não aplicáveis

lotação 

limitada

 TEATRO

sex e sáb 21h30

m/ 16 anos
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1 = 1 is an inclusive dance workshop designed for teachers, 

students and other agents of the school and education 

community. It will take place in several schools of Viseu 

as part of Programa de Desenvolvimento Dançando com 

a Diferença (Dancing with the Difference Development 

Program), created to frame all the work developed by 

Henrique Amoedo in this artistic field. In March, the 

workshop 1 = 1 will be lead by the dancers, Telmo Ferreira 

(Dancing with the Difference) and Catarina Keil.

2.

1.

1. TELMO FERREIRA © DR  2. CATARINA KEIL © DR 

Em março, a oficina 1=1 chega a mais duas escolas 

do concelho de Viseu, desta vez, com a orientação 

dos bailarinos, Telmo Ferreira (Dançando com a 

Diferença) e Catarina Keil. 

Num dueto, aluno e professor são desafiados 

a descobrir as diferenças para compreender 

que o equilíbrio e o desequilíbrio são também 

uma oportunidade de romper com ideias pré-

concebidas, de encontrar uma nova forma de ver 

o outro através da dança, levando esse olhar para 

outras metodologias que podem suportar a área da 

pedagogia. Um exercício de descoberta do indivíduo, 

que se revela fundamental para a promoção do 

conhecimento e do bem-estar em contexto escolar. 

1=1 é uma oficina de dança inclusiva desenhada 

para professores, alunos e outros agentes da 

comunidade escolar e educativa abrangidos 

pelo regime jurídico da educação inclusiva. Uma 

iniciativa que vai decorrer em várias escolas do 

concelho de Viseu, ao longo do ano, integrada no 

Programa de Desenvolvimento Dançando com a 

Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique 

Amoedo na área artística da dança inclusiva. 

23 a 27
MARÇO

1=1
ORIENTAÇÃO TELMO FERREIRA E CATARINA KEIL

Financiamento
programa municipal 
VISEU EDUCA

lotação 

16 participantes 

em cada escola

OFICINA

público-alvo e local

Escolas do 3º ciclo
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45 min. aprox.

Cocriação e interpretação 
Catarina Moura, 
Celina da Piedade e Sara Vidal  

Guitarra portuguesa 
Ricardo Silva

Consultoria musical 
Amélia Muge

Ilustração e animação 
Cátia Vidinhas

Cenografia José Tavares

Apoio à encenação José Rui

Coprodução 
CCB/Fábrica das Artes, 
Teatro Viriato 
e Cine-Teatro Louletano

preços únicos: 

2,503 (Escolas)

43 (Famílias)

lotação 

70 lugares

Celebrar o nascimento de Amália Rodrigues e a presença do 

seu legado no nosso património cultural comum, é o objetivo 

do espetáculo Assim devera eu ser.

Com o título inspirado na célebre música Formiga Bossa 

Nova, este é um espetáculo que revisita o tempo em que 

Amália cantava enquanto bordava, cantava enquanto 

engomava, cantava enquanto vendia fruta nas ruas.

Em Assim devera eu ser, Catarina Moura, Celina da Piedade 

e Sara Vidal lançam ao público o desafio de aprender as 

cantigas daquela Amália, que foi menina bordadeira e 

mulher fadista. Tão bem que ela cantava!

27 e 28 
MARÇO

ASSIM DEVERA EU SER  
DE CATARINA MOURA, CELINA DA PIEDADE E SARA VIDAL
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 MÚSICA

sex 10h30 e 15h00

público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo

With a title inspired by the famous music Formiga Bossa 

Nova, this show focuses on the voice of fadista Amália 

Rodrigues. Catarina Moura, Celina da Piedade and Sara 

Vidal will challenge the audience to learn Amália’s songs. 

How she sang well!

sáb 15h30

Famílias (m/ 3 anos)
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Hugo Oliveira e Sage Cushman regressam ao Teatro 

Viriato para orientar uma oficina de exploração de técnicas 

circenses. 

Os artistas propõem aos participantes a construção de 

um exercício coreográfico com recurso ao malabarismo, 

à suspensão e à manipulação de objetos, levando-os a 

construir uma linguagem individual e coletiva. Através 

da exploração de áreas artísticas como o Teatro Físico, o 

Teatro de Objetos e o Movimento e Técnicas Circenses 

os jovens são convidados a encontrar as ferramentas de 

comunicação que podem ser potenciadas a partir do seu 

corpo.

A afirmação “eu penso o mundo a partir do meu lugar e 

procuro dizê-lo a partir da linguagem corporal” resume 

bem o desafio lançado por esta oficina. A minha voz não é 

circular termina com uma apresentação pública. 

30 MARÇO a
04 ABRIL

A MINHA VOZ NÃO É CIRCULAR
COM HUGO OLIVEIRA E SAGE CUSHMAN
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Hugo Oliveira and Sage Cushman lead a workshop of 

circus techniques. The artists aim that the participants 

will be able to build an individual and collective language 

working on several techniques of contemporary circus, 

such as juggling, suspension and manipulation of objects.

preço único 

303 

lotação

16 participantes

APRESENTAÇÃO PÚBLICA

04 ABRIL
30 min. aprox.

Entrada gratuita

lotação

limitada

 OFICINA TÉCNICAS CIRCENSES

seg a sáb 09h30 às 12h30 e 14h00 às 18h00

m/ 8 anos
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90 min.

Conceito, encenação, 
coreografia e figurinos  
Martin Zimmermann

Criação e interpretação 
Tarek Halaby, Dimitri Jourde, 
Romeu Runa e Colin Vallon

Criação musical Colin Vallon

Dramaturgia Sabine Geistlich

Cenografia Martin Zimmermann
e Simeon Meier

Desenvolvimento e coordenação 
técnica Ingo Groher

Desenho de som 
Andy Neresheimer

Desenho de luz Jérôme Bueche

Assistente de encenação 
Sarah Büchel

Martin Zimmermann é “artista 
associado” da Tanzhaus Zürich

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

Após o magnifico espetáculo Hallo, Martin Zimmermann 

regressa ao Teatro Viriato com Eins Zwei Drei, uma versão 

contemporânea de um trio de palhaços: o presunçoso e 

espertalhão Whiteface, o ingénuo e bom coração Auguste e 

o louco Maladroit que, invarialvelmente, é o criador de todas 

as confusões.

Eins Zwei Drei promete ser uma tragicomédia absurda e 

agitada que confunde com a sua intensidade descontraída 

e humor comunicativo. A cena transporta o público para 

uma espécie de museu ultramoderno, onde as personagens 

lutam pela sobrevivência, os corpos misturam-se e rasgam 

convenções, procurando ultrapassar todos os limites. 

Figuras e objetos estranhos, saídos de um universo paralelo, 

povoam toda a dramaturgia, lembrando que nada é o que 

parece.

Nos últimos vinte anos, Martin Zimmermann tem investido 

numa carreira de novo circo marcada por uma forte carga 

visual e a ausência de palavra. O seu trabalho revisita os 

padrões clássicos do circo e transfigura-os através do 

cruzamento de diferentes disciplinas artísticas, como a 

dança contemporânea, o teatro e a música.

31 
MARÇO

EINS ZWEI DREI 
DE MARTIN ZIMMERMANN
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 NOVO CIRCO

ter 21h30

m/ 12 anos

Martin Zimmermann presents Eins Zwei Drei, a 

contemporary circus show in which three characters, 

clown typical profiles, illustrate powerful issues such as 

authority, submission and freedom. 
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O P3DRA – Projeto Educativo em Dança de Reportório para 

Adolescentes chega à sua terceira edição, em 2020. Criado 

e coproduzido pelo Teatro Viriato, Teatro Municipal do Porto 

e Culturgest, o projeto visa sensibilizar jovens, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 18 anos para a dança 

contemporânea. 

A cada edição, o projeto é desenvolvido a partir do convite a 

um coreógrafo nacional de renome, com um reportório que 

possa ser partilhado e descoberto pelos adolescentes. 

Em cada cidade – Viseu, Porto e Lisboa – é selecionado um 

grupo de participantes que inicia o trabalho a partir de uma 

criação do coreógrafo convidado, com o acompanhamento 

de um coreógrafo assistente, ao longo de cerca de cinco 

meses, que culmina com a apresentação de um exercício 

público final.

Nesta terceira edição do P3DRA, a coreógrafa convidada 

é Vera Mantero e os coreógrafos assistentes: Leonor 

Barata (Viseu), Vera Santos (Porto) e Henrique Vieira 

Furtado (Lisboa). Este ano, o encontro entre os três grupos 

de participantes será na Culturgest, em Lisboa, onde 

apresentarão os seus trabalhos em conjunto.

03
ABRIL

P3DRA 
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA 
DE REPORTÓRIO PARA ADOLESCENTES
COREÓGRAFA CONVIDADA VERA MANTERO
COREÓGRAFA ASSISTENTE LEONOR BARATAARTISTA ASSOCIADA
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  DANÇA /
  PROJETO COM A COMUNIDADE

sex 21h30

m/ 6 anos

25 min. aprox.

Coreógrafa convidada 

Vera Mantero

Coreógrafos assistentes 
Leonor Barata (Viseu), 
Vera Santos (Porto) e 
Henrique Vieira Furtado 
(Lisboa)

Coprodução
Teatro Viriato, Culturgest
e Teatro Municipal do Porto

Entrada gratuita

APRESENTAÇÃO 

DOS 3 GRUPOS

07 ABRIL
CULTURGEST

P3DRA is an Educative Project in Repertoire Dance 

for Adolescents that aims to make the youth, with ages 

between 15 and 18 years old, aware for contemporary 

dance, by working with a renowned national 

choreographer, with a repertoire that can be discovered by 

the adolescents. This year’s guest choreographer is Vera 

Mantero.

ESTREIA
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Direção Artística do Festival 
José Carlos Sousa

O Festival de Música da 
Primavera 
é uma organização da 
PROVISEU/Conservatório 
Regional de Música de Viseu 
Dr. José Azeredo Perdigão

Este evento tem o apoio da 
Câmara Municipal de Viseu 
através do programa Viseu 
Cultura

preços únicos:

53 (público em geral) 

2,503 (público afeto ao 

Conservatório Regional de Música)

Há 13 anos que abril é o mês do Festival Internacional de 

Música da Primavera de Viseu. Com a chegada da nova 

estação, chega também este projeto musical incontornável a 

vários palcos da cidade, entre eles o nosso.

O festival, que já é uma referência na cena musical nacional 

e internacional, contempla na sua programação dezenas de 

concertos mas também workshops, masterclasses  

e o 4º Concurso Internacional de Guitarra de Viseu.

Habitualmente ancorada na música de Câmara, a 

programação inclui ainda a música contemporânea e a 

música antiga, reunindo, em Viseu, músicos de renome 

mundial, de diferentes nacionalidades, assim como 

virtuosos jovens músicos.

A transmissão Live in HD da ópera Tosca de Giacomo 

Puccini, a partir do Metropolitan Opera House de Nova 

Iorque, integra também a programação da 13ª edição do 

Festival Internacional De Música Da Primavera de Viseu.

08, 11, 23, 24 e 25 
ABRIL

13º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
ORGANIZAÇÃO PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU

©
 L

uí
s 

B
el

o

 MÚSICA

programação disponível em breve 

www.musicadaprimavera.pt

April is the month of the Festival Internacional de 

Música da Primavera de Viseu (International Festival 

of Spring Music of Viseu). World-renowned musicians as 

well as virtuous young musicians present themselves in 

concert and in the context of training, in a program that is, 

usually, devoted to Chamber Music, but also ancient and 

contemporary music.
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177 min. c/ 2 intervalos

Maestro Bertrand de Billy

Encenação Sir David McVicar

Interpretação Anna Netrebko 
(Tosca), Brian Jagde 
(Cavaradossi), Michael Volle 
(Scarpia), Patrick Carfizzi 
(Sacristan)

Cenografia John Macfarlane

Figurinos John Macfarlane

Desenho de luz David Finn

Coreografia Leah Hausman

Produção The Met: Live in HD 
(uma oferta de Jacqueline 
Desmarais, em memória de 
Paul G. Desmarais Sr; The 
Paiko Foundation; e Dra. Elena 
Prokupets, em memória do 
seu falecido marido, Rudy 
Prokupets

preço único: 

53 (preço especial no âmbito do 

Festival Internacional Música da 

Primavera de Viseu)

Com um argumento de livro policial, Tosca pode ser 

considerado o grande thriller pucciano. Em Itália, num 

ambiente político tenso, Floria Tosca, cantora lírica e 

personagem principal desta trama, está disposta a tudo para 

salvar o seu amado Mario Cavaradossi das garras do pérfido 

barão Scarpia. 

Estreada em 1900, em Roma, esta obra melodramática de 

Puccini sobre uma diva volátil, um chefe de polícia sádico e 

um artista idealista ofendeu e emocionou o público ao longo 

de mais de um século. 

A soprano Anna Netrebko, que o New York Times considerou 

“magnífica” na sua estreia como Tosca em 2018, volta a 

interpretar esta diva explosiva de Puccini. Um regresso 

pedido pelo próprio público. O tenor Brian Jagde interpreta 

o papel de Cavaradossi. Bertrand de Billy conduz a 

impressionante produção de Sir David McVicar.

11 
ABRIL 

TOSCA 
DE GIACOMO PUCCINI
TRANSMISSÃO EM DIRETO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 
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 ÓPERA

sáb 18h00

m/ 12 anos

Cantado em Italiano

Legendado em Inglês

With a plot straight out of a mystery novel, Tosca can be 

considered a great Puccini thriller. Floria Tosca, lyrical 

singer and the main character of the story, is willing to do 

anything to save her beloved Mario Cavaradossi from the 

claws of the perfidious baron Scarpia.
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A oficina de dança inclusiva, 1=1 regressa em abril 

com a coreógrafa e bailarina Leonor Barata (Artista 

Associada do Teatro Viriato) e a bailarina Catarina 

Keil.

Num dueto, aluno e professor são desafiados 

a descobrir as diferenças para compreender 

que o equilíbrio e o desequilíbrio são também 

uma oportunidade de romper com ideias pré-

concebidas, de encontrar uma nova forma de ver 

o outro através da dança, levando esse olhar para 

outras metodologias que podem suportar a área da 

pedagogia. Um exercício de descoberta do indivíduo, 

que se revela fundamental para a promoção do 

conhecimento e do bem-estar em contexto escolar. 

1=1 é uma oficina de dança inclusiva desenhada 

para professores, alunos e outros agentes da 

comunidade escolar e educativa abrangidos 

pelo regime jurídico da educação inclusiva. Uma 

iniciativa que vai decorrer em várias escolas do 

concelho de Viseu, ao longo do ano, integrada no 

Programa de Desenvolvimento Dançando com a 

Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique 

Amoedo na área artística da dança inclusiva.

15 e 16
ABRIL 

1=1
ORIENTAÇÃO LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA 
E CATARINA KEIL

Financiamento
programa municipal 
VISEU EDUCA

lotação 

16 participantes 

em cada escola

OFICINA

1 = 1 is an inclusive dance workshop designed for teachers, 

students and other agents of the school and education 

community. It will take place in several schools of Viseu 

as part of Programa de Desenvolvimento Dançando com 

a Diferença (Dancing with the Difference Development 

Program), created to frame all the work developed by 

Henrique Amoedo in this artistic field. The inclusive dance 

workshop, 1 = 1, returns in April with choreographer and 

dancer Leonor Barata (Associate Artist of Teatro Viriato) and 

dancer Catarina Keil.

1.

2.

1. LEONOR BARATA © DR  2. CATARINA KEIL © DR 

público-alvo e local

Escolas do 3º ciclo
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TEATRO /
PROJETO COM A COMUNIDADE

Na 8ª edição do K Cena, o romance satírico A Revolta dos 

Animais, do escritor inglês George Orwell, é o ponto de 

partida para a criação de um espetáculo original pelos 

cinco grupos que integram este Projeto Lusófono de Teatro 

Jovem.

A partir de diferentes geografias, os sete encenadores 

e cinco grupos de jovens participantes - Brasil, Cabo 

Verde, São Tomé e Príncipe e Portugal (Lisboa e Viseu) - 

trabalham o mesmo texto de forma independente. Para 

além do texto, os grupos dos três continentes estão ligados 

pelo teatro e pela lusofonia. 

Em 2020, os encenadores de cada grupo atravessam 

fronteiras para encenar um dos grupos de outra cidade 

ou para partilhar a sua experiência através da realização 

de workshops, fomentando uma maior partilha e ligação 

entre grupos neste projeto de contacto com as artes 

performativas.

O K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem é um projeto do 

Teatro Viriato em parceria com o Teatro Vila Velha (Brasil), 

o Instituto Camões/ Centro Cultural Português - Polo 

Mindelo (Cabo Verde), Instituto Camões/ Centro Cultural 

Português - Polo São Tomé e Príncipe e o Teatro Nacional 

D. Maria II.

16 a 18 
ABRIL

A REVOLTA DOS ANIMAIS 
8ª EDIÇÃO DO K CENA - PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
A PARTIR DO LIVRO DE GEORGE ORWELL
ENCENADOR RESIDENTE GRAEME PULLEYN ARTISTA ASSOCIADO

ENCENADORA CONVIDADA CHICA CARELLI (br)

©
 C

ar
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s 
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s

duração a definir

Encenador residente 
Graeme Pulleyn

Encenadora do espetáculo final 
Chica Carelli

Assistente de encenação
Emanuel Santos

A partir de 
Revolta dos Animais 
de George Orwell

O K Cena – Projeto Lusófono 
de Teatro Jovem é um projeto 
do Teatro Viriato em parceria 
com Teatro Vila Velha (Brasil); 
Instituto Camões/Centro Cultural 
Português – Pólo do Mindelo 
(Cabo Verde) 
e Pólo de São Tomé e Príncipe; 
e Teatro Nacional D. Maria II

preços únicos:

23 (Escolas) 

2,503

qui e sex 15h00 

público-alvo Escolas 3º ciclo e Secundárias

sex 21h3o e sáb 18h00

m/ 12 anos 

The satirical novel Animal Farm, by George Orwell, is 

adapted for the stage by the five groups that participate 

in K Cena, a Lusophone youth theatre project, that takes 

place in four different countries  - Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe e Portugal (Lisboa e Viseu). 

ESTREIA
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Guardar Segredo é um conjunto de espetáculos de teatro 

que acontecem dentro de um guarda-fatos colocado 

em pleno espaço público. Ao longo de cinco horas, 60 

espetáculos serão apresentados para 60 espectadores 

diferentes. Um espectador, um ator, cinco minutos – esta é 

a proposta da companhia Amarelo Silvestre.

Cada espetáculo é apresentado para apenas uma pessoa,  

a medida certa para o espaço que existe dentro do guarda-

-fatos. Nas sessões seguintes tudo se altera, tanto a 

história como o espectador.

O que se irá passar lá dentro é coisa que não deve ser 

sabida por mais ninguém. Neste guarda-fatos contam-

-se histórias como quem fala ao ouvido, num espaço de 

recolhimento, abstraindo-nos do mundo que fica lá fora;  

de privilégio, de ser a única pessoa a ouvir aquela história; 

e de coragem, para encarar o ator olhos nos olhos.

02  
MAIO

GUARDAR SEGREDO
AMARELO SILVESTRE
FERNANDO GIESTAS E RAFAELA SANTOS ARTISTAS ASSOCIADOS

©
 F
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nd
o 

Ca
rq

ue
ja

A wardrobe, placed in public space, is the setting where 

a series of theater shows take place. Each show is 

five minutes long and played only for one person at a 

time. Each person will get to know a different story, and 

whatever happens inside the wardrobe mustn’t be known 

by anybody else. 

60 sessões de 5 min.

Criação Amarelo Silvestre

Encenação Caroline Bergeron 

Dramaturgia Fernando Giestas 

Cocriação e interpretação 
Ana Lúcia Palminha, 
Edi Gaspar, Rafaela Santos 
e Sofia Dias 

Cenografia Henrique Ralheta 
e Carolina Reis 

Desenho de luz Jorge Ribeiro

Produção executiva Susana 
Rocha e Benedicte Garrido 

Coprodução Amarelo Silvestre
e Câmara Municipal de Nelas 

Parceria As Casas do Visconde 

Apoio República Portuguesa 
- Cultura / Direção-Geral das 
Artes

preço único 

13 por sessão

 TEATRO

sáb 14h00 às 16h30 e 18h00 às 20h30

m/ 12 anos

local

Parque Aquilino Ribeiro
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90 min.

Voz Ana Lua Caiano 

Guitarra, composição e textos 
Luís Lapa  

Contrabaixo José Monteiro  

preço único 53 

// descontos não aplicáveis

Cantigas da Lua combina a tradição portuguesa com 

sonoridades da música do mundo. Com letra e música da 

autoria de Luís Lapa, o concerto convida a “deixarmo-nos 

fundir com as emoções e darmos as mãos às palavras.”

Com uma linguagem musical atual, aberta e sem pruridos, 

em Cantigas da Lua sobressai a experiência de composição 

de Luís Lapa, associada à juventude e pureza da voz de Ana 

Lua Caiano e à sobriedade e sabedoria do contrabaixo de 

José Monteiro, criando uma música de fusões, interpretada 

por um trio de excelência, que desperta emoções à flor da 

pele.

06 
MAIO

LUÍS LAPA
CANTIGAS DA LUA

©
 D

R

 MÚSICA

Cantigas da Lua (Songs of the moon) is a project 

that combines Portuguese tradition with sonorities of 

world music. The concert is played by a trio of excellent 

musicians: Ana Lua, in the voice, Luís Lapa, on the guitar, 

and José Monteiro, on the bass.

qua 21h30

m/ 6 anos
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206 min.  c/ intervalo

Maestro Maurizio Benini

Encenação Sir David McVicar

Interpretação Diana Damrau 
(Maria Stuarda), Jamie Barton 
(Elisabetta), Stephen Costello 
(Leicester), Andrzej Filończyk 
(Cecil), Michele Pertusi (Talbot)

Cenografia John Macfarlane

Figurinos John Macfarlane

Desenho de luz Jennifer Tipton

Coreografia Leah Hausman

Produção The Met: Live in HD 
(um presente de The Sybil B. 
Harrington Endowment Fund)

preços únicos: 

153 (adultos)

103 (Amigos e Mecenas)

53 (jovens e estudantes)

Maria Stuarda passa-se em Inglaterra, em 1567, e integra o 

grupo de óperas de Donizetti intitulado de Óperas de Tudor. 

Na trama, o autor coloca frente a frente, Maria Stuarda 

e Elizabeth I, lançando, simultaneamente, uma reflexão 

sobre a liberdade moral em contraposição à luta pelo poder 

e à procura de harmonia. 

No fim do séc. XVI, Maria Stuarda, rainha dos escoceses, 

é forçada a abdicar do trono e a fugir do seu reino após a 

rebelião dos nobres escoceses. Católica, coroada aos nove 

meses de idade, e prometida ao primogénito dos reis de 

França, foi criada desde a infância na corte francesa. Após 

a morte do marido, de regresso a Inglaterra, pede asilo a 

Elisabeth I, sua prima, contudo acaba presa, injustamente, 

pelo assassinato do seu segundo marido.

A soprano Diana Damrau, após o seu triunfo como Violetta 

na nova produção de La Traviata da última temporada do 

Met, assume o papel da mártir Maria Stuarda. A mezzo-

soprano Star Jamie Barton é a sua imperiosa rival, a rainha 

Elizabeth I. O tenor com voz de seda Stephen Costello é o 

nobre conde de Leicester. Maurizio Benini conduz a bela 

produção de Sir David McVicar.

09 
MAIO 

MARIA STUARDA
DE GAETANO DONIZETTI
TRANSMISSÃO EM DIRETO A PARTIR DO THE METROPOLITAN OPERA HOUSE (eua)

As transmissões do The Met: Live in HD no Teatro Viriato são apoiadas pelo mecenas MOVECHO. 

O Conservatório Regional de Música Dr. Azeredo Perdigão é parceiro. 
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 ÓPERA

sáb 18h00

m/ 12 anos

Cantado em Italiano

Legendado em Inglês

Maria Stuarda takes place in 1567 England and is one of 

Donizetti’s operas referred to as the Tudor Operas. The 

plot puts Mary Stuart and Elizabeth I face to face, in 

a dramatic sequence of events that also serves as a 

reflection on moral liberty in opposition to the fight for 

power and the search for harmony.
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Eliud Kipchoge, o primeiro atleta a terminar uma 

prova de maratona em menos de duas horas, 

declarou aos jornalistas que corre para provar 

a qualquer ser humano do universo que não há 

limitações. É sobre este desígnio que a coreógrafa 

Yola Pinto e o bailarino João Azevedo (Dançando 

com a Diferença) propõem trabalhar em mais uma 

sessão de Coro da Mudança.

Coro da Mudança é uma residência artística de 

dança inclusiva dirigida a uma turma de alunos do 

Ensino Secundário a quem se propõe a construção 

e/ou a transformação do seu discurso público a 

partir da experiência do movimento do corpo em 

relação com o espaço e com o outro.

Esta residência artística é uma iniciativa integrada 

no Programa de Desenvolvimento Dançando com a 

Diferença, criado para enquadrar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Artista Residente Henrique 

Amoedo na área artística da dança inclusiva.

11 a 15
MAIO 

CORO DA MUDANÇA
ORIENTAÇÃO YOLA PINTO E JOÃO AZEVEDO

Financiamento
programa municipal 
VISEU EDUCA

OFICINA

Coro da Mudança (Choir of Change) is an inclusive dance 

artistic residency addressed to a class of Secondary 

School students who are proposed the construction and/

or transformation of their public voice, starting from the 

experience of body movement in relation to space and the 

environment, in a duet between a teacher and a student. 

The idea that anybody can live without limitations will be 

the key idea to the work developed by the choreographer 

Pedro Machado and the dancer João Azevedo (Dancing 

with the Difference).

1.

2.

1. YOLA PINTO © DR  2. JOÃO AZEVEDO © DR 

público-alvo e local

Escolas Secundárias
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60 min. aprox.

Texto Jacinto Lucas Pires

Encenação 
Simão Do Vale Africano

Assistente de encenação e 
Produção Inês Simões Pereira

Interpretação 
Daniel Silva e Diogo Freitas

Desenho de luz Pedro Correia

Sonoplastia Daniel Martinho

Figurinos Joana Africano

Apoio à residência 
Teatro Viriato

Apoio Teatro Nacional São João

Coprodução Momento Artistas 
Independentes e Casa das Artes 
de Vila Nova de Famalicão

preços únicos: 

2,503 (Escolas) 

53 

“A vida acontece quando estamos absolutamente 

desatentos. Não há nada escrito. Nenhuma receita, 

nenhum truque.”

Em Escrever, Falar dois homens partilham as suas 

histórias como quem constrói um guião. Viajam 

repetidamente numa história, e entre histórias, que eles 

próprios vão moldando. E, enquanto estes dois homens 

falam e escrevem sobre um destino partilhado, o espaço, 

na sua simplicidade, encarrega-se de os reinventar.

Escrever, Falar é uma breve viagem que dá sempre um 

passo atrás para rever o seu rumo.

No espetáculo, os personagens crescem em cena, 

encontram-se e reescrevem o seu destino, quase como 

se pudéssemos assistir ao vivo e a cores ao fenómeno 

intangível do aparecimento de uma pessoa em cena.

12 
MAIO

ESCREVER, FALAR
DE JACINTO LUCAS PIRES
ENCENAÇÃO SIMÃO DO VALE AFRICANO

©
 D

R

 TEATRO

In this play, two men share their stories like someone 

who builds a script. They travel repeatedly in and between 

stories, which they shape themselves. And while these two 

men talk and write about a shared destiny, time also takes 

care of shaping them and making them grow.

ter 15h00

público-alvo Escolas Secundárias

ter 21h30

m/ 12 anos
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A partir do texto Our Town, de Thornton Wilder, as 

companhias Auéééu – Teatro, Os Possessos e Teatro da 

Cidade trabalham juntas, pela primeira vez, na criação 

deste espetáculo.

No início do séc. XX, Grover’s Corners, uma pequena 

cidade norte-americana, é o cenário imaginado para este 

espetáculo que acontece através da personagem de um 

diretor de cena. Ele conduz toda a narrativa e convoca o 

espectador a imaginar aquelas ruas, aquelas famílias, as 

relações e a vida de todos os dias, incluindo o amor, o 

casamento e a morte. A banalidade dos dias é contada 

através de um mecanismo teatral que permite ver e rever a 

vida. Afinal, esse é o lugar que o teatro pode oferecer: um 

encontro com os mortos onde podemos ver a própria vida. 

Em A Nossa Cidade, os autores desenham uma cidade a 

várias mãos com atenção à influência que as cidades que 

conhecem, e até as que desconhecem, exercem sobre eles 

mesmos e, sobretudo, ao papel que cada um tem no teatro 

e nas cidades em que se encontram. É no questionamento, 

no diálogo e na observação que reside a força deste 

encontro de companhias.

15  
MAIO

A NOSSA CIDADE
AUÉÉÉU – TEATRO | OS POSSESSOS | TEATRO DA CIDADE

©
 D

R

Our Town, written by Thornton Wilder, is placed in Grover’s 

Corners, a small American town. In the play, the public is 

encouraged to imagine those streets, those families, those 

relationships, and everyday life situations, including love, 

marriage, and death.

90 min. aprox.

Texto 
Our Town, de Thorton Wilder

Criação e produção 
auéééu-Teatro, Os Possessos
e Teatro da Cidade

Tradução João Pedro Mamede
e Catarina Rôlo Salgueiro

Criação e interpretação Beatriz 
Brás, Catarina Rôlo Salgueiro, 
Filipe Velez, Guilherme Gomes, 
Leonor Buescu, Isabel Costa, 
João Silva, Joana Manaças, 
Miguel Cunha, Nídia Roque
e Sérgio Coragem

Apoio à criação Rita Cabaço e 
Leonardo Garibaldi de Sá

Direção de produção 
Raquel Matos

Desenho e operação de luz 
Rui Seabra

Desenho e operação de som 
André Pires

Cenografia, adereços e 
figurinos Ângela Rocha

Coprodução Teatro do Bairro 
Alto/ EGEAC e Teatro Viriato 

Residência de Produção 
O Espaço do Tempo

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 TEATRO

sex 21h30

m/ 12 anos
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duração a definir

Direção artística, criação 
e interpretação Cleo Tavares, 
Isabél Zuaa e Nádia Yracema

Cenografia Tony Cassanelli

Figurinos José Capela

Desenho de luz e vídeo 
Felipe Drehmer

Sonoplastia e composição 
original Carolina Varela 
e Yaw Tembe

Apoio à dramaturgia Sara 
Graça e Teresa Coutinho

Apoio ao movimento 
Bruno Huca

Styling Eloisa Correia

Apoio à pesquisa 
Melánie Petremont

Produção Cama A.C

Direção de produção
Maria Tsukamoto

Coprodução TNDM II, Centro 
Cultural Vila Flor, O Espaço do 
Tempo e Teatro Viriato

preço A: 

103 (plateia e camarotes)

7,503 (frisas frontais)

53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. 

O canto começa na voz de uma mulher que fala. Fala 

crioulo (Cabo Verde/ Guiné Bissau). Fala tchokwe (Angola). 

Fala português. Em palco, três mulheres na condição de 

estrangeiras, em qualquer um dos lugares onde se falam 

estas línguas.

Três mulheres procuram as raízes mais profundas 

e originais das suas culturas e cada uma, na sua 

singularidade, tem a certeza de que nada voltará a 

ser igual, de que este encontro pode representar um 

ponto de viragem. Nesta Aurora Negra celebram o seu 

legado e projetam um caminho onde se afirmam como 

protagonistas das suas histórias.

Aurora Negra, espetáculo criado por Cleo Tavares, Isabél 

Zuaa e Nádia Yracema, foi o vencedor da segunda edição da 

Bolsa Amélia Rey Colaço (2019). Segundo as suas criadoras, 

este espetáculo reclama “uma maior representatividade na 

esfera artística que corresponda à diversidade dos corpos e 

das falas que habitam Portugal”.

22 
MAIO

AURORA NEGRA
DE CLEO TAVARES, ISABÉL ZUAA E NÁDIA YRACEMA
BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO 2019

©
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 TEATRO

sex 21h30

m/ 16 anos

Espetáculo vencedor da 2ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, 
destinada a apoiar a produção de espetáculos de jovens artistas e 
companhias emergentes. Parceria do Teatro Nacional D. Maria II, em 
Lisboa, com o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, O Espaço do 
Tempo, em Montemor-o-Novo, e Teatro Viriato, em Viseu

A play about the black woman and her role in a society that 

sees her as a foreigner. The performers seek to establish 

a deep link to their cultural heritage by celebrating their 

legacy and designing a path where they assert themselves 

as protagonists of their own stories.
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Inventar o que já foi inventado é a proposta do concerto 

para a infância Tangerina, emprestando vida a palavras e 

sons. Inspirados no livro A Invenção do Dia Claro de Almada 

Negreiros, os artistas recuperam a metáfora da tangerina 

que, no livro, rola do cesto para o mar para descobrir o 

mundo, para também eles partirem à descoberta de novos 

mundos.

Tangerina é uma viagem pelo universo da palavra, 

simultaneamente poesia, prosa e arte poética num “tom 

de menino pequeno que está a falar com a sua mãe” e 

surge na continuidade de uma oficina que esteve em cena 

exclusivamente na Casa da Música (Porto) ao longo de dois 

anos. 

Tangerina apresenta-se, agora, fruto de uma nova fase 

de trabalho com a direção artística de Joana Providência 

e traz consigo um disco cuja música, como os textos de 

Almada Negreiros, é tão simples quanto sofisticada, como 

um convite ao público a envolver-se de forma orgânica e a 

desfrutar do sabor doce e fresco desta Tangerina.

30 MAIO
01 a 05 JUNHO

TANGERINA
GIRA SOL AZUL

©
 D

R

Inspired by the book A Invenção do Dia Claro (The 

Invention of the Clear Day) of Almada Negreiros, the 

artists invite families with young children to a concert  

whose music is as simple as it is sophisticated and 

involves the audience, organically, to enjoy the sweet and 

fresh flavor of this Tangerine.

45 min.

Direção artística 
Joana Providência

Música Ana Bento (Artista 
Associada do Teatro Viraito) 
e Bruno Pinto

Textos Almada Negreiros
e Bruno Pinto

Interpretação Ana Bento (voz, 
saxofone e percussão), Artur 
Pinto (voz e percussão), Bruno 
Pinto (voz e guitarra), Jasmim 
Pinto (voz, trompete e teclado), 
Olívia Pinto (voz, baixo e 
teclado) e Úrsula Pinto
(voz e violoncelo)

Produção Héloïse Rego/ 
Gira Sol Azul

preços únicos: 

2,503 (Escolas) 

43 (Famílias)

// descontos não aplicáveis

lotação

60 lugares

 CONCERTO PARA A INFÂNCIA

sáb 15h30

Famílias (m/ 3 anos) 

seg a sex 10h30

público-alvo Pré-escolar, 1º e 2º ciclo

ESTREIA
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60 min aprox.

Criação Leonor Barata

Consultor artístico Henrique 
Amoedo (Artista Residente 
do Teatro Viriato)

Interpretação Leonor Barata,
José Figueira e Sara Lourenço

Desenho de som Norberto 
Gonçalves da Cruz

Texto a partir de Carta sobre os 
cegos – Denis Diderot

Uma encomenda e produção 
Teatro Viriato

Parceria 
Museu Nacional Grão Vasco

preço único 43

// Bilhetes à venda 

na bilheteira do Teatro Viriato

OUTRAS DATAS

18 JULHO

24 OUTUBRO

sáb 16h00 | m/ 16 anos

Depois do sucesso das visitas de 2019, Leonor Barata 

regressa ao Museu Nacional Grão Vasco com a visita 

guiada Às Cegas para, juntos, abdicarmos dos sentidos 

para conhecer as histórias e obras que habitam este 

espaço.

A coleção do Museu Nacional Grão Vasco serve de pretexto 

para uma reflexão, às cegas, sobre a possibilidade de 

conhecer sem ver. De saber sem verificar. E também 

sobre uma prática artística que anule a visão como sentido 

primeiro. 

O museu é para se ver. Com os olhos. Não podemos tocar 

nas obras expostas e devemos manter o silêncio. Esta 

visita propõe um impossível – ver sem ver. Ver com o tato, 

com o cheiro, com os ouvidos. Apreciar esta coleção ímpar 

pela mão de alguém. Teremos a coragem para sermos 

guiados? Acreditaremos no que nos dizem ou no que nos 

sussurram docemente ao ouvido? Seremos capazes de 

confiar? Cegamente.

Com a cumplicidade de Henrique Amoedo (Dançando com 

a Diferença), Leonor Barata construiu uma visita sensorial 

a par e passo com os tesouros nacionais e a coleção 

permanente do Museu Nacional Grão Vasco.

06 e 20 
JUNHO

ÀS CEGAS
VISITA PELA MÃO AOS TESOUROS NACIONAIS 
E ACERVO DO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA
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 VISITA GUIADA

sáb 16h00

m/ 16 anos

Leonor Barata created a sensory visit that takes through 

the national treasures of the Grão Vasco National Museum. 

On this visit, she propose’s an impossible - seeing without

looking. See with the touch, with the smell, with the ears. 

To enjoy this unique collection guided by someone’s hand. 

Will we have the courage to be guided? Will we be able to 

trust? Blindly.

local

Museu Nacional Grão Vasco
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No ano em que o Noite Fora reflete as possibilidades 

de relação da arte com o pensamento crítico e político, 

regressamos às leituras encenadas para discutir textos 

teatrais, expor visões sobre as suas potencialidades 

cénicas, investigar ligações entre esses textos e a nossa 

realidade e para partilhar ideias sobre as temáticas que 

eles levantam, num ambiente informal e acolhedor.

Nesta sessão, convidamos Alex Cassal, encenador, 

dramaturgo e ator nascido no Brasil. Nos seus trabalhos, 

Alex Cassal explora a relação com o outro e a revelação 

de mecanismos cénicos através da criação de espaços de 

encontro e desafio artístico. 

17  
JUNHO

NOITE FORA: 
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO
COORDENAÇÃO SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA 
ENCENADOR CONVIDADO ALEX CASSAL
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Noite Fora is the place-time appropriated to disclose 

playwrights, to present points of view about their theatrical 

potentialities and search for connections between those 

texts and our reality. In this reading, the guest staging-

director will be Alex Cassal. 

120 min. aprox.

Um projeto 
Teatro Viriato e Sónia Barbosa

Entrada gratuita

inscrições

bilheteira@teatroviriato.com 

ou bilheteira física do Teatro Viriato

lotação 

30 lugares

 LEITURA ENCENADA

qua 21h30

m/ 16 anos
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Dino D’Santiago apresenta-se num concerto que concilia 

sonoridades cabo-verdianas, como o batuque ou o funaná, 

com influências de música eletrónica e uma voz envolvente 

próxima dos territórios R&B – um estilo musical que 

combina tradição e contemporaneidade e que, hoje, faz 

parte da vanguarda da música portuguesa.

No nosso palco, apresenta o seu mais recente trabalho 

lançado em outubro de 2019, Sotavento, um nome que 

nos remete ao Algarve, onde cresceu, mas também ao 

arquipélago cabo-verdiano que inclui a ilha de Santiago. 

Além de uma viagem pelos temas desse álbum, revisita 

também o seu trabalho Mundu Nôbu.

20
JUNHO

DINO D’SANTIAGO
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Dino D’Santiago performs at a concert that combines 

Cape Verdean sounds, such as batuque or funaná, with 

influences of electronic music and an engaging voice close 

to the R&B territories. He will present his new album, 

Sotavento, and will revisit the previous one, Mundu Nôbu.

60 min.

Voz e composição 
Dino D’Santiago 

Back Vocals e instrumentistas 
Nayela Simões, Sol Lopes
e Sofia Grácio

Roadmanager
André Ryder

Produção Rita Queiroz

Técnico de som Bruno Lobato

Técnico de monitores
Pedro Gerardo

Técnico de luz Diogo Mendes

preço B: 

153 (plateia e camarotes)

103 (frisas frontais)

7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 MÚSICA

sáb 21h30

m/ 6 anos
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Eles fazem seu, por algumas horas ou alguns dias, o Teatro 

Viriato. Assim tem feito a Escola de Dança Lugar Presente 

nas suas apresentações de final de ano e, desta vez, não 

será diferente.

Em 2020, as apresentações dos alunos da Escola de Dança 

Lugar Presente alicerçam-se na sustentabilidade e na 

reciclagem para questionar: Qual pode ser a função da 

Arte? Educar? Informar? Entreter?

Mais do que inspirar uma abordagem artística, os 

trabalhos apresentados este ano servirão também de 

exemplo, quer seja através da reciclagem de ideias, 

projetos ou coreografias, como da reutilização de materiais 

cénicos, ou da utilização de iluminação de baixo consumo 

energético.

23 a 26  
JUNHO

APRESENTAÇÕES 
ESCOLA DE DANÇA LUGAR PRESENTE
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Every year, the Escola de Dança Lugar Presente (Lugar 

Presente Dance School) presents, at Teatro Viriato, the 

productions that mark the end of the school year. In 2020, 

sustainability and recycling will be the subject for their 

work, both in the artistic field and in practical issues such 

as set design and lighting. 

+ info em breve

www.lugarpresente.com 

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

 DANÇA

ESPAÇO ABERTO...

Eles fazem seu, por algumas horas ou alguns dias, o Teatro Viriato
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No âmbito do programa Gulbenkian Itinerante, a Orquestra 

da Gulbenkian regressa a Viseu para um concerto dirigido 

por Valentina Peleggi.

Maestrina na Ópera Nacional Inglesa, tem dirigido grandes 

produções como Carmen, La Boheme ou Dido e Eneias. 

É também diretora convidada do Teatro São Pedro, em 

São Paulo. Valentina Peleggi estudou em Roma, Siena 

e Inglaterra, um percurso formativo distinguido pelos 

maiores prémios em cada uma das instituições que 

frequentou.

O concerto conta com a participação especial de Sofia Silva 

Sousa, na viola, e Anna Paliwoda, no violino.

Gulbenkian Itinerante é uma iniciativa que pretende alargar 

a programação artística da Fundação a todos os públicos 

e estabelecer uma colaboração com os diferentes agentes 

culturais nacionais.

27  
JUNHO

ORQUESTRA GULBENKIAN
DIREÇÃO VALENTINA PELEGGI
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As part of the Gulbenkian Itinerant Program, The 

Gulbenkian Orchestra returns to Viseu for a concert 

conducted by Valentina Peleggi. The concert features the 

special participation of Sofia Silva Sousa, on the viola, and 

Anna Paliwoda, on the violin.

120 min. aprox.

PROGRAMA 

Orquestra Gulbenkian 
Maestrina Valentina Peleggi 
Viola Sofia Silva Sousa 
Violino Anna Paliwoda

Giuseppe Martucci 
Dois Noturnos para Orquestra, 
op. 70

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia Concertante para Violino, 
Viola e Orquestra, em Mi bemol 
maior, K. 364

Felix Mendelssohn-Barthóldy 
Sinfonia n.º 4, em Lá maior, 
op.90, Italiana

preços:

7,503

53 (Amigos e Mecenas)

// descontos não aplicáveis

 MÚSICA

sáb 21h45

m/ 8 anos

local

Sé de Viseu
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O Novo Circo regressa ao nosso palco com Pour le meilleur 

et pour le pire (Para o Melhor e o Pior). Victor & Kati partem 

da sua história pessoal para apresentar um espetáculo 

feito de poesia, rock and roll e humor. 

A partir do estilo de vida de um casal que vive do e no circo, 

Pour le meilleur et pour le pire apresenta-nos um retrato 

nu e cru da sua intimidade. Seja deitados no chão de terra, 

seja em acrobacias aéreas surpreendentes e jogos de 

equilíbrio extraordinários, ou simplesmente em viagem, 

alternam entre o riso e as lágrimas numa história tão 

triste, quanto feliz. 

Em cena, destacam-se ainda o carro, presença constante 

em todas as situações e meio indispensável para uma vida 

na estrada; e a arena de terra, que simboliza o trabalho no 

campo. A terra de onde tudo nasce e onde tudo acaba. 

03
JULHO

POUR MEILLEUR ET POUR LE PIRE
PARA O MELHOR E O PIOR
CIRQUE AÏTAL
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The relationship of a circus couple is the subject of this 

show, bathed in poetry, rock and roll and humor. Whether 

lying on the floor, in astonishing aerial stunts and 

extraordinary balance games, or simply in a journey, they 

alternate between laughter and tears, to bring to the 

scene their vision of contemporary circus. 

60 min.

Conceito e interpretação 
Kati Pikkarainen e Victor Cathala

Apoio artístico Michel Cerda 

Criação musical 
Helmut Nünning

Desenho de luz Kauri Klemelä 

Figurinos Odile Hautemulle

Cenografia e construção 
Alexander Bügel

Direção de cena Simon Rosant

Consultor de artes circenses 
Jani Nuutinen

Som e eletrónica
Andreas Neresheimer

Técnicos de palco, luz e som 
Simon Rosant, Tom Couillerot
e Fanny Hugo

Produção Bérangère Gros
e Lison Cautain

Agradecimento 
Trengo - Festival de Circo 
do Porto

preço B: 

153 (plateia e camarotes)

103 (frisas frontais)

7,503 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 129)

 NOVO CIRCO

sex 21h30

m/ 6 anos
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A linguagem de movimento e pedagogia Gaga desenvolvida 

por Ohad Naharin, um dos mais conceituados coreógrafos 

da atualidade, é uma das novidades da 3ª edição do 

SUMMER LAB. O programa continua a incluir vários estilos 

como a dança clássica, o laboratório coreográfico 

e improvisação.

O SUMMER LAB é um programa de formação intensiva 

em dança, promovido pela Companhia Paulo Ribeiro e 

pelo Teatro Viriato, destinado a estudantes e profissionais 

da área da dança, assim como a não profissionais com 

experiência em dança. Durante sete dias, três grupos de 

participantes, poderão participar numa experiência de 

aprendizagem e partilha totalmente imersiva e intensiva, 

usufruindo da oportunidade de cruzar experiências, 

conhecimento, inspiração e paixão pelas matérias 

sensoriais e físicas que os fazem mover.

O contacto com formadores e coreógrafos de renome 

nacional e internacional, será revelado como um espaço 

privilegiado de partilha e crescimento profissional, mas 

também pessoal, estimulando e acompanhando de perto,  

o processo de aprendizagem, o aperfeiçoamento e a 

evolução de cada participante.

13 a 19  
JULHO

SUMMER LAB
UMA INICIATIVA DO TEATRO VIRIATO E DA COMPANHIA PAULO RIBEIRO
COLABORAÇÃO ESCOLA DE DANÇA LUGAR PRESENTE

INSCRIÇÕES 
ATÉ 12 DE JUNHO 2020 
na bilheteira física 
do Teatro Viriato 

ou em www.teatroviriato.com 

público-alvo
Grupo A 
Dos 15 aos 18 anos 
(estudantes de Dança)
Grupo B
m/ 18 anos (estudantes 
e profissionais de dança)
Grupo C 
m/ 18 anos (não profissionais 
com experiência em dança)

preços

2203

Grupos A e B (5 aulas diárias/7 dias) 

1553 

Grupo C (4 aulas diárias/7 dias)

O pagamento da inscrição 

pode ser feito faseadamente: 

20% no ato de inscrição 

e 80% até duas semanas antes do 

SUMMER LAB. 

A inscrição só será validada após o 

pagamento dos 20% iniciais. 

Condições especiais 

para alojamento e refeições.

 FORMAÇÃO / DANÇA
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programa intensivo de formação em dança

On the 3rd edition of SUMMER LAB, exploring 

the Gaga movement language developed by 

the choreographer Ohad Naharin is one of the 

new proposals. SUMMER LAB is an intensive 

dance learning-program that happens for one 

week, with classes taught by nationally and 

internationally renowned teachers. 

13 -19 JUL’20
teatro vir iato,  viseu

Programa detalhado em breve

www.teatroviriato.com 

www.companhiapauloribeiro.com

Local 

Teatro Viriato, Viseu
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60 min aprox.

Criação Leonor Barata

Consultor artístico Henrique 
Amoedo (Artista Residente 
do Teatro Viriato)

Interpretação Leonor Barata,
José Figueira e Sara Lourenço

Desenho de som Norberto 
Gonçalves da Cruz

Texto a partir de Carta sobre os 
cegos – Denis Diderot

Uma encomenda e produção 
Teatro Viriato

Parceria 
Museu Nacional Grão Vasco

preço único 43

// Bilhetes à venda 

na bilheteira do Teatro Viriato

OUTRA DATA

24 OUTUBRO

sáb 16h00 | m/ 16 anos

Às Cegas – Visita pela mão aos Tesouros Nacionais e Acervo 

do Museu Nacional Grão Vasco convida-nos, mais uma vez a 

abdicar de um dos sentidos para conhecermos as histórias 

daquelas obras. As histórias que estão e que não estando é 

como se estivessem.

Esta visita propõe um impossível – ver sem ver. Ver com o 

tato, com o cheiro, com os ouvidos. Apreciar esta coleção 

ímpar pela mão de alguém. Teremos a coragem para 

sermos guiados? Acreditaremos no que nos dizem ou 

no que nos sussurram docemente ao ouvido? Seremos 

capazes de confiar? Cegamente.

A coleção do Museu Nacional Grão Vasco serve de pretexto 

para uma reflexão, às cegas, sobre a possibilidade de 

conhecer sem ver. De saber sem verificar. E também 

sobre uma prática artística que anule a visão como sentido 

primeiro.

Com a cumplicidade de Henrique Amoedo (Dançando com 

a Diferença), Leonor Barata construiu uma visita sensorial 

a par e passo com os tesouros nacionais e a coleção 

permanente do Museu Nacional Grão Vasco.

18
JULHO

ÀS CEGAS
VISITA PELA MÃO AOS TESOUROS NACIONAIS 
E ACERVO DO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA
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 VISITA GUIADA

sáb 16h00

m/ 16 anos

Leonor Barata created a sensory visit that takes through 

the national treasures of the Grão Vasco National Museum. 

On this visit, she propose’s an impossible - seeing without

looking. See with the touch, with the smell, with the ears. 

To enjoy this unique collection guided by someone’s hand. 

Will we have the courage to be guided? Will we be able to 

trust? Blindly.

local

Museu Nacional Grão Vasco



10
1

10
0

SETEMBRO 
EM ANTECIPAÇÃO
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17 e 18 SETEMBRO 

VICTOR HUGO 
PONTES
NOVA CRIAÇÃO

coprodução 
Nome Próprio, 
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 
Cine-Teatro Louletano, São Luiz Teatro Municipal, 
Teatro Municipal do Porto – Rivoli Campo Alegre 
e Teatro Viriato

+ INfo em www.teatroviriato.com

ESTREIA
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Em 2019, iniciámos um projeto de extroversão no 

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, em Armamar, 

que consiste num programa de oficinas e espetáculos 

que abrange os quatro ciclos de ensino obrigatório e que 

pretende levar os alunos a explorar competências variadas, 

que contribuem para o sucesso escolar, através das 

áreas da escrita criativa, dramaturgia, leitura, expressão 

dramática e expressão corporal. Através do convite a alguns 

artistas, reconhecidos no âmbito das artes performativas e 

com trabalho desenvolvido no contexto escolar, as oficinas 

tiveram início no arranque do ano letivo 2019/2020 e 

continuarão ao longo de 2020. 

Este projeto de extroversão nasce da relação de 

proximidade que fomos desenvolvendo com o Agrupamento 

de Escolas Gomes Teixeira, em Armamar, através da 

promoção de oficinas de cruzamento entre as culturas 

científica e artística, no contexto escolar, no âmbito de uma 

candidatura da Câmara Municipal de Armamar intitulada 

Construir o Sucesso em Armamar, apresentada ao Portugal 

2020.

Em 2020, ao abrigo do Plano Nacional das Artes e numa 

parceria com o Teatro Viriato, o Agrupamento de Escolas 

Gomes Teixeira contará com uma Artista Residente: Leonor 

Barata.

2019/2020 Local 

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar

A CAMINHO DE MIM

Parceria

Agrupamento de Escolas 

Gomes Teixeira, Armamar 

PROGRAMA

ATIVIDADES JÁ REALIZADAS

IMPORTÂNCIA DA NARRAÇÃO ORAL

CLÁUDIA SOUSA 

oficina > Pré-Escolar e 1º ciclo 

A VIAGEM DE ULISSES

LEONOR BARATA 

espetáculos > 2º ciclo

O MEU CORPO EM VIAGEM

LEONOR BARATA

oficina > 2º ciclo

A DANÇA E A FILOSOFIA

LEONOR BARATA | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

oficina > 3º ciclo

EM 2020

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA

FERNANDO GIESTAS

oficina > 7º e 8º ano do 3º ciclo

OFICINA DE LEITURA EM VOZ ALTA

RAFAELA SANTOS 

oficina > 9º ano do 3º ciclo

O LABIRINTO DE MIM

(O ENCONTRO DA OBRA LITERÁRIA)

LEONOR BARATA 

(no âmbito da residência artística 

no Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira em 

parceria com o Plano Nacional das Artes)

©
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 PROJETO DE EXTROVERSÃO

Parceria para a residência artística

Financiamento

Promotor



10
5

10
4

PROGR
A

M
A

 D
E 

D
ES

ENVOLVIMENTO DO DANÇAN
D

O
 CO

M
 A

 DIFERENÇA

PROGR
A

M
A

 D
E 

D
ES

ENVOLVIMENTO DO DANÇAN
D

O
 CO

M
 A

 DIFERENÇA

PRODUÇÕES TEATRO VIRIATO 
EM CIRCULAÇÃO

E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA? 
com GRAEME PULLEYN e FERNANDO GIESTAS ARTISTAS ASSOCIADOS

ESPETÁCULO PARA SALA DE AULA

duração 90 min. | público-alvo 9º ano do 3º ciclo

EM CIRCULAÇÃO

20 e 21 FEV – Teatro Sá da Bandeira (Santarém)

CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO 
FERNANDA FRAGATEIRO | coreografia de ALDARA BIZARRO

ESCULTURA E DANÇA

duração 75 min. | público-alvo m/ 6 anos

EM CIRCULAÇÃO 

29 JAN a 03 FEV – Mercat de les Flors (Barcelona)

13 FEV a 06 MAR – Centro Internacional das Artes José de Guimarães

07 a 29 MAI – Teatro Municipal da Guarda

17 a 30 NOV – Teatro Municipal do Porto

UNBOUNDED  
de ROMULUS NEAGU ARTISTA ASSOCIADO

DANÇA

duração 45 min. aprox. | público-alvo m/ 6 anos

AQUI COMEÇA O MUNDO   
com SOFIA MOURA e DENNIS XAVIER

A partir do livro O BOJADOR de SOPHIA DE MELLO BREYNER

TEATRO

duração 40 min. | público-alvo Pré-Escolar e 1º ciclo (m/ 4 anos)

CORO DA MUDANÇA  
orientação 1 COREÓGRAFO e 1 BAILARINO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

OFICINA

público-alvo Escolas Secundárias

1=1  
OFICINA DE DANÇA INCLUSIVA COM 1 PROFESSOR E 1 ALUNO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

OFICINA

público-alvo professores, alunos e outros agentes da comunidade 

escolar e educativa, abrangidos pelo regime jurídico da educação 

inclusiva | Escolas 3º ciclo

O PRESENTE DE CÉSAR 
– QUEM VAI PARA O MAR NÃO VOLTA À TERRA
para a REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES

encenação GIACOMO SCALISI 

texto original SANDRO WILLIAM JUNQUEIRA

TEATRO CULINÁRIO

duração 2h30 | público-alvo m/ 12 anos

1.

1.

1.

1.

2.

2.

1.

1. © Carlos Fernandes 1. © Carlos Fernandes 2. © José Alfredo
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PROJETOS INTERNACIONAIS

A experiência artística desenvolvida com países de língua 

portuguesa no âmbito do K Cena – Projeto Lusófono de 

Teatro Jovem despertou o interesse da Leigos para o 

Desenvolvimento que, em 2017, convidou o Teatro Viriato a 

aproximar-se de São Tomé e Príncipe. O desafio lançado 

consistia no desenvolvimento de um programa de formação 

em teatro para o coletivo Formiguinha da Boa Morte - um 

grupo de Tchiloli, teatro popular santomense baseado no 

texto A Tragédia do Imperador Carlos Magno e do Marquês de 

Mântua, escrito por Baltazar Dias, por volta de 1540. 

Em 2020, de 20 de abril a 12 de maio, (Re)Criar o Bairro 

materializa-se na criação e apresentação de uma 

visita encenada ao Bairro da Boa Morte, a partir das 

histórias e tradições do bairro e com a participação da 

comunidade. Uma proposta que permite que o projeto 

cumpra a sua finalidade de promoção do desenvolvimento 

socioeconómico, nomeadamente, turístico; e de 

transformação do Bairro da Boa Morte numa referência no 

campo das economias criativas.

(Re)Criar o Bairro é da responsabilidade da Leigos para 

o Desenvolvimento, em parceria com a Associação dos 

Artistas Plásticos Santomenses – APPLAS, a Associação 

Cultural Arquivo 237 e o CAEV/Teatro Viriato.

©
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JAN’19 a DEZ’20

(RE)CRIAR O BAIRRO
BAIRRO DA BOA MORTE, 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Promotor

Com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian
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JANEIRO 
JULHO

GALERIA TEATRO VIRIATO
 PALÁCIO DO GELO SHOPPING · PISO 2

EXPOSIÇÃO 

JAN a JUL

DESCONCENTRAÇÃO
fotografias de CARLOS FERNANDES

e RAQUEL BALSA

Esta exposição resume bem a ideia 

central de João Luis Oliva exposta no seu 

livro Arte e Ideias da Desconcentração – o 

Teatro Viriato mostra aqui que contribui 

para desconcentrar os pólos de criação 

e de produção artística e promove uma 

itinerância e troca entre eles. 

Desconcentração é uma exposição sobre 

alguns dos trabalhos artísticos produzidos, 

coproduzidos e estreados no Teatro Viriato, 

em Viseu, durante o ano de 2019, em que 

celebrámos 20 anos de atividade.

TEATRO VIRIATO

A intervenção artística do Teatro Viriato desenvolve-se em 

relação com a cidade, com o público, mas também com os 

parceiros que fazem deste um projeto seu. É muitas vezes 

neste contexto que este projeto tem uma segunda vida 

para lá das paredes do Teatro.

A galeria do Teatro Viriato é, precisamente, fruto de uma 

relação feliz com o Palácio do Gelo Shopping que nos 

desafiou a ocupar e transformar um espaço comercial 

no Piso 1. Durante 5 anos, o Teatro Viriato e a Companhia 

Paulo Ribeiro levaram a sua programação a esta galeria 

na forma de exposição com fotografias e vídeos que fazem 

parte da sua memória e arquivo. 

Em 2020, o desafio renova-se, numa nova “casa”, desta 

vez, no Piso 2 do Palácio do Gelo Shopping. Nasce a 

Galeria Teatro Viriato.

Até julho, este espaço acolhe a exposição 

Desconcentração. Um olhar para o papel do Teatro Viriato 

como estrutura de criação e de produção artística. 
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

TEATRO

DEZ’19 a FEV’20

MADALENA
SARA DE CASTRO

Estreia

29 FEV

Teatro Viriato, Viseu

CRUZAMENTO DISCIPLINAR

FEV a DEZ

GABO (TÍTULO PROVISÓRIO)

PATRICK MURYS 

e DANÇANDO 

COM A DIFERENÇA

TEATRO

06 a 19 ABR 

AURORA NEGRA 

de CLEO TAVARES, 

ISABÉL ZUAA 

e NÁDIA YRACEMA

Bolsa Amélia Rey Colaço 2019

Estreia

15 MAI  

O Espaço do Tempo, 

Montemor-o-Novo

MÚSICA

25 a 28 MAI

TANGERINA
ANA BENTO Artista Associada 

do Teatro Viriato

Estreia

30 MAI e 01 a 05 JUN

Teatro Viriato, Viseu

JARDINS EFÉMEROS 

NO TEATRO VIRIATO

04 a 11 JUL

SOUND IMMERSIVE 
CITY (TÍTULO PROVISÓRIO)

CHRIS WATSON 

e PEDRO REBELO

Apresentação final

Praça D. Duarte

 

OOOOH FESTIVAL
@JARDINS EFÉMEROS 
RICK JENSEN

Apresentação final 

Parque Aquilino Ribeiro

Apoiar os projetos de criação locais e nacionais é uma das preocupações do Teatro Viriato, 

enquanto instituição cultural, e, por isso, a nossa programação regular disponibiliza 

espaço, equipamento e apoio técnico aos artistas, para aqui desenvolverem os seus 

projetos de criação artística nas melhores condições. De janeiro a julho de 2020, 

acolhemos seis projetos de criação que aqui estarão em residência artística.
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2018 a 2021

ARTISTAS RESIDENTES   

JOÃO FIADEIRO · JOANA CRAVEIRO · HENRIQUE AMOEDO

JOÃO FIADEIRO

Pertence à geração de coreógrafos que deu 

origem à Nova Dança Portuguesa. Fundou a 

Companhia RE.AL. Dedicou-se ao estudo do 

método de Composição em Tempo Real. Orienta 

workshops em diversas escolas e universidades 

nacionais e internacionais. Atualmente, frequenta o 

doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio 

das Artes da Universidade de Coimbra.

JOANA CRAVEIRO

Diretora artística do Teatro do Vestido, fundado 

em 2001, onde dirigiu a maioria dos projetos 

e participou enquanto atriz dramaturga e 

cocriadora. Tem o curso de formação de atores 

da ESTC, Licenciatura em Antropologia pela 

Universidade Nova de Lisboa e Mestrado em 

Encenação pela Royal Scottish Academy of 

Music and Drama. É doutorada pela Roehampton 

University.

HENRIQUE AMOEDO

Professor, formador e coreógrafo é o fundador 

e diretor do Dançando com a Diferença. 

Criou o termo Dança Inclusiva que se refere à 

possibilidade de mudança da imagem social 

e inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade, através da dança. Tem realizado 

diferentes iniciativas para a difusão e 

implementação do referido conceito.

Os Artistas Residentes, nomeadamente a Joana Craveiro, 

o João Fiadeiro e o Henrique Amoedo, são profissionais 

reconhecidos do panorama cultural nacional que se 

aproximam do Teatro Viriato nesta qualidade para 

contribuir para os princípios desta casa através do seu 

imaginário, pensamento e forma de estar como criadores 

artísticos.

Estar como Artista Residente é reconhecer a importância 

de chegar e distanciar-se de uma base onde se exploram 

propostas artísticas numa abertura de cruzamentos 

com a cidade e num vínculo com o país e o mundo. É 

precisamente a importância do olhar distante que cria 

a pertinência do Artista Residente numa relação que de 

forma justa deve ser de fruição mútua.
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DANÇANDO 
COM A DIFERENÇA/VISEU 
GRUPO RESIDENTE

O Dançando com a Diferença/Viseu é um grupo residente 

do Teatro Viriato, que conta com a coordenação de Ricardo 

Meireles e a direção de Henrique Amoedo. Este grupo de 

dança inclusiva trabalha, semanalmente, no Teatro Viriato 

e frequenta aulas lecionadas por artistas de diferentes 

disciplinas artísticas que vão passando por esta casa.

A residência deste grupo contribui para uma permanente 

atualização do discurso relativo à pessoa com deficiência, 

assegura que há espaço para diferentes corpos e 

perspetivas no domínio da dança contemporânea, cria 

desafios ao coletivo e no indivíduo e apropria-se de uma 

atmosfera própria que lhe confere identidade.

Em 2020, o trabalho desenvolvido pelo Teatro Viriato e o 

Dançando com a Diferença relativamente à dança Inclusiva 

reflete-se na criação do Programa de Desenvolvimento 

Dançando com a Diferença. Um projeto educativo na área 

artística da dança inclusiva, de âmbito nacional, que - a 

partir das experiências formativas anteriores, realizadas 

tanto em contexto escolar como no Teatro - é agora 

implementado numa estreita relação com as escolas.
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ARTISTAS ASSOCIADOS
ANA BENTO · FERNANDO GIESTAS · GRAEME PULLEYN 

LEONOR BARATA · RAFAELA SANTOS · ROMULUS NEAGU · SÓNIA BARBOSA  

GRAEME PULLEYN

Licenciou-se em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Universidade 

de Warwick e veio para Portugal em 1990. Cofundou e foi diretor artístico 

do Teatro Regional da Serra do Montemuro entre 1990 e 2005. Encenador 

e ator independente é, desde 2006, o coordenador do K CENA – Projeto de 

Teatro Jovem, do Teatro Viriato.

LEONOR BARATA

É licenciada em Filosofia pela Universidade de Coimbra e completou a pós 

graduação em Estudos Artísticos na mesma instituição. Formou-se em 

dança no Forum Dança. O seu trabalho é extenso na área da Pedagogia 

Artística tendo colaborado com várias instituições como formadora. Como 

coreógrafa criou vários espetáculos para o público jovem. Desde 2010, é 

diretora da companhia ProjectoD – Pedagogia e Criação Artísticas.

RAFAELA SANTOS

Encenadora e atriz. Com formação em Teatro e Educação e em formação 

de atores na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Fez o curso de 

formação de atores do IFICT, em 1991. É cofundadora da Amarelo Silvestre, 

assumindo a direção artística, juntamente com Fernando Giestas, a partir da 

qual tem criado vários espetáculos que circulam pelo país.

ROMULUS NEAGU

Coreógrafo e bailarino. Formado pelo Liceu de Coreografia em Bucareste, 

aprofundou, posteriormente, os seus estudos na dança contemporânea. Entre 

1989 e 1999, trabalhou na Ópera Nacional de Bucareste, e Orion Ballet Company, 

entre outros. Das suas criações, tem vários trabalhos apresentados em 

Portugal e no estrangeiro. Ao longo do seu percurso, recebeu vários prémios.

SÓNIA BARBOSA

Atriz, encenadora e formadora, licenciada em Estudos Teatrais/Interpretação 

na Esc. Sup. de Música e das Artes do Espectáculo do Porto. Frequentou a 

École des Mâitres, em 2001, com Jean-Louis Martinelli, assim como vários 

workshops com encenadores nacionais e internacionais. Leciona na ESE de 

Viseu e frequenta o doutoramento em Estudos de Teatro pela Fac. de Letras/

Universidade de Lisboa.

FERNANDO GIESTAS

Jornalista para sempre, dramaturgo, cofundador, com Rafaela Santos, da 

companhia de teatro Amarelo Silvestre. Ator de brincar, formador de Expressão 

Escrita.

ANA BENTO

Com formação em Educação Musical e pedagogia musical; assim como em 

Musicoterapia no C.I.M. de Bilbao. Integra vários projetos musicais, alguns deles 

como mentora. Tem sido convidada para colaborar em espetáculos de teatro. 

Desde 2008, colabora em projetos do Serviço Educativo da Casa da Música. É 

fundadora da Associação Gira Sol Azul.

A figura de Artista Associado do Teatro Viriato tem sido, manifestamente, um conceito 

em progresso. De um lado e do outro, há princípios básicos que definem o compromisso 

mútuo: períodos de presença na atividade regular do Teatro, abertura para encomendas 

artísticas, possibilidades de coprodução, espaço para ensaio em residência artística, 

disponibilidade para encontros com o público, acesso à programação regular, contacto com 

outros artistas, divulgação das produções, abertura para o risco e para o erro. 

Para os artistas, em geral, o apoio das estruturas culturais de programação/produção é 

importante; mas o Teatro Viriato também reconhece a importância para si destas ligações 

mais estreitas com os artistas locais. Em conjunto, comprometem-se a construir e, em 

tom de reflexão e desafio, fazem do lugar do Artista Associado, um espaço também de 

laboratório sobre o próprio conceito. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. ANA BENTO © Carlos Fernandes 2. FERNANDO GIESTAS © DR 3. GRAEME PULLEYN © Luís Belo 4. LEONOR BARATA © DR

5. RAFAELA SANTOS © DR 6. ROMULUS NEAGU © Fernando Rodrigues 7.  SÓNIA BARBOSA © Carina Martins
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O TEATRO VIRIATO EM REDE
REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS
AMARELO

REDE CULTURAL 
VISEU DÃO LAFÕES

A região Viseu Dão Lafões acolhe estruturas culturais 

que, ao longo das últimas décadas, têm constituído um 

factor diferenciado e um contributo de desenvolvimento 

relevante para o território Viseu Dão Lafões. Atuando 

em áreas distintas e com percursos diferenciados, a 

Acert (Tondela), a Binaural/Nodar (Vouzela), o Cine Clube 

de Viseu (Viseu), a Companhia Paulo Ribeiro (Viseu), o 

Teatro Regional da Serra de Montemuro (Castro Daire) 

e o Teatro Viriato, encontram no diálogo e nos projetos 

em parceria, os modos de valorizar e projetar a criação 

artística do território Viseu Dão Lafões. Ao fim de 

alguns anos de conhecimento mútuo, estas estruturas 

culturais decidiram organizarem-se em rede para melhor 

estruturar estratégias de atuação e de reflexão em 

conjunto.
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AMARELO

A AMARELO nasce da vontade e do interesse no trabalho 

em parceria entre estruturas culturais.

Tem como missão a promoção da criação e circulação de 

projetos artísticos e a valorização do trabalho em parceria 

a nível nacional e internacional.

Em 2020, foca-se, sobretudo, nas dinâmicas de reflexão 

sobre as práticas artísticas de mediação. Este ano, a 

coordenação é partilhada por três estruturas culturais:

• A Oficina, Guimarães

• São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

• Teatro Viriato, Viseu

rede  cultural

REDE DE PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL 5 SENTIDOS

A rede 5 Sentidos foi criada em 2005, no âmbito de uma 

candidatura financiada ao QREN 2007-2013, com o intuito 

de promover a programação cultural e a produção artística 

em rede. Atualmente, composta por nove equipamentos 

culturais do país, a 5 Sentidos procura apoiar e dinamizar 

o desenvolvimento das artes performativas em Portugal, 

organizando digressões de espetáculos e apoiando a 

produção de novas criações.  Assente na troca de saberes, 

processos e experiências de trabalho, a estratégia da 

5 Sentidos visa fortalecer o desempenho dos parceiros, 

dinamizar a criação artística e alargar os públicos. Os 

equipamentos que integram esta rede de programação 

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

(Guimarães), Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra), 

Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da 

Guarda, Teatro Municipal do Porto, Teatro Nacional São 

João (Porto), São Luiz Teatro Municipal (Lisboa), e o Cine-

Teatro Louletano (Loulé). 

PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL

A 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à 

coprodução e à digressão de criações nacionais. Os artistas 

desenvolvem os seus processos de criação contando com 

o apoio financeiro, residências artísticas e apresentação/

digressão concertada pelas estruturas artísticas. Em 

janeiro de 2020, serão conhecidos os artistas convidados, 

que iniciarão as suas residências artísticas até fim do ano. 

As estreias destas criações estão previstas para 2021.
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newsletter www.teatroviriato.com 
facebook www.facebook.com/teatroviriato

youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato

instagram www.instagram.com/teatro_viriato/

SIGA-NOS

PERFORMART 
ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

Constituída em outubro de 2016,  

a PERFORMART – Associação para 

as Artes Performativas em Portugal 

pretende promover as múltiplas formas 

de manifestação cultural e artística no 

âmbito das artes performativas, quer a 

nível nacional, quer a nível internacional.

A missão da PERFORMART passa, 

entre outros objetivos, pela promoção 

de iniciativas que permitam o 

reconhecimento e o desenvolvimento 

sustentável do setor das artes do 

espetáculo e dos seus profissionais; pela 

estruturação de redes de trabalho entre 

os seus associados; pela representação 

dos interesses dos seus membros 

perante as instituições nacionais e 

internacionais; e pela promoção da 

tomada de posição conjunta acerca de 

assuntos relevantes para o setor. 

A associação pretende criar espaços 

de reflexão, organizando e promovendo 

grupos de trabalho, seminários, estudos 

de caráter científico, além de incentivar 

a circulação de espetáculos dos seus 

associados e o estabelecimento de 

parcerias entre os diferentes membros e 

outras associações.

DIREÇÃO . 2018/2020

Presidência 

DIAS DA DANÇA – Associação de Artes Performativas

Vice-Presidência

EGEAC – Empresa de Gestão 

de Equipamentos e Animação Cultural, E.M. 

1º Vogal Centro de Artes do Espectáculo 

de Viseu – Associação Cultural e Pedagógica

2º Vogal Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E.

3º Vogal Teatro do Bolhão, 

Centro de Formação e Produção, CRL.

1º Suplente A Oficina – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL

2º Suplente Círculo de Cultura Teatral

/Teatro Experimental do Porto

+ info em:

performart.pt
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ALGUMAS VANTAGENS: 

· ·   Descontos na aquisição de bilhetes;

· ·   Benefícios fiscais: dedução na coleta de 25% do donativo 

(majorado em 20% ou 30% em contratos plurianuais) até ao limite 

de 15% da coleta;

· ·   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 2 bilhetes para o espectáculo da noite de 

Amigos & Mecenas do ano em curso; 

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

e na PsicoSoma (consultar tabela);

· ·   Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;

· ·   Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da 

Escola de Dança Lugar Presente;

· ·   Descontos na Mais Optica (informações na loja).

A PARTIR DE 533 POR ANO!

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...
A MELHOR CADEIRA É PARA SI! 
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TEATRO VIRIATO é uma estrutura financiada por

Amigos · 2020

Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro Bico 

Matos & Casanova • Que Viso Eu? • Moderato Quinta da Fata • Andante Farmácia Avenida • 

Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa 

• Ana Paula Ramos Rebelo • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • 

Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Gomes Morais • Isabel 

Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José da Fonseca e Maria José Agra 

Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena 

Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria da Conceição Saldanha • Maria de Fátima Ferreira 

• Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • 

Patrícia Mateiro Santos • Paula Costa • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raúl Albuquerque e Vitória 

Espada • Victor Domingues • 3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar 

Gomes • Teo Simon Delgado.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2020 CONSULTORES 

Maria de Assis Swinnerton 

Programação 

Marisa Miranda 

Comunicação

COLABORADORES 

António Ribeiro de Carvalho 

Assuntos Jurídicos 

José António Loureiro 

Eletricidade

Contraponto 

Contabilidade 

José António Pinto 

Encarregado da Proteção 

de Dados 

Info Things 

Informática 

Cathrin Loerke 

Design Gráfico

Carlos Fernandes 

e Raquel Balsa

Fotografia de Espetáculo

COLABORAÇÃO ESPECIAL 

José Fernandes

ACOLHIMENTO DO PÚBLICO 

André Rodrigues, Diana Santos

Catarina Loureiro, 

Filipa Antunes,

Francisco Pereira,

Hugo Freitas, Joana Silva,

João Almeida, Luís Sousa

Natália Rodrigues,

Roberto Terra,

Ricardo Meireles

e Sandra Amaral

SANDRA CORREIA
Gestora Administrativa 

e Financeira

PAULA GARCIA 
Diretora-geral 

e de Programação

O Teatro Viriato é gerido e 

programado pelo 

Centro de Artes do Espectáculo 

de Viseu, Associação Cultural e 

Pedagógica.

Apoio · 2020

Apoio à divulgação · 2020

NELSON ALMEIDA
Técnico de Palco

JOÃO RODRIGUES 
Técnico de Palco

PAULO MATOS
Coordenador Técnico

GISÉLIA ANTUNES
Coordenadora de Frente 

de Casa e Bilheteira

SUSANA CARDOSO 
Assistente de Bilheteira e 

Comunicação

Mª JOÃO ROCHETE 
Coordenação 

de Produção

CARLOS FERNANDES
Produção

TÂNIA PEREIRA
Assistente de Produção

ANA FILIPA RODRIGUES
Comunicação e Imprensa

LILIANA RODRIGUES
Comunicação e Imprensa

TERESA VALE
Produção Gráfica
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BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 

≥ NOVO HORÁRIO ≥
seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00 
Em dias de espetáculo noturno 18h00 às 22h00
 
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h 
antes do mesmo, encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e 
feriados, a bilheteira abre às 13h00, encerrando 30 
minutos após o início do espetáculo.

Agora também em BOL (www.teatroviriato.com), 
nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS 
Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes 
reservados devem ser levantados até 3 dias após a 
reserva e até pelo menos 24h antes da hora de início 
do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais 
desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um 
adulto tem direito a bilhete gratuito. 
Público carenciado e instituições de solidariedade 
social beneficiam de bilhetes subsidiados por 
donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
A confirmação das reservas e o levantamento dos 
bilhetes de grupos escolares deverá ser efetuado, pelo 
menos, 20 dias antes da data da atividade.

CONDIÇÕES DE ACESSO 
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada 
na sala (nº 5 do Art.° 340 do Decreto-Lei no 315/95 de 
28/11), não havendo lugar ao reembolso do preço pago 
pelo bilhete. 
O bilhete deverá ser conservado até ao final do 
espetáculo. 
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, 
assim como fumar e consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os 
telemóveis e outras fontes de sinal sonoro. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Assistência a pessoas com deficiência motora. 
(Agradecemos a sua solicitação antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente); 
Internet wireless;
Foyer aberto em horário de Bilheteira.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

DESCONTOS TEATRO VIRIATO 
(exceto quando indicado)

50% 
Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) 
do Teatro Viriato; Cartão Municipal do Idoso; 
Cartão Viseu Jovem 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 (53); 
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, Grupos de >10 px e 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.

10% 
Cartão Fnac

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório 
(à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

ASSINATURAS*

Livre*  Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua 
escolha, as assinaturas permitem-lhe beneficiar 
de descontos progressivos, ao selecionar com 
antecedência os espetáculos da sua preferência. 
Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

*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

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 10,001

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 comprovativo 
do Centro de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

188 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares

• 

• 

• 

• 

Preço 
assinatura

Hiper

Mini

Preço
A 103

3

2

Preço
B 153

2

1

Total de 
bilhetes

5

3

Custo 
normal

603

353

253

153
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SINAIS DE PAUSA
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

período de criação - SET e OUT 

ESTREIA - 13 e 14 NOV // Teatro Viriato, Viseu

I STILL NEED... TIME 
de PAULO RIBEIRO

período de criação - 17 AGO a 19 NOV 

ESTREIA - 20, 21 e 22 NOV 

// Centro Cultural de Belém, Lisboa

11 DEZ - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

EM CRIAÇÃO · 2020

LAST
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

29 FEV - Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

25 e 26 ABR - Festival DDD - Teatro Municipal Constantino 

Nery, Matosinhos

02 e 03 MAI - São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

27 MAI - Comemorações do 160º aniversário do nascimento 

de Manuel Teixeira Gomes - Teatro Municipal de Portimão 

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
DE ANTÓNIO CABRITA E SÃO CASTRO

Festival de Dança (data a definir), Funchal 

EM DIGRESSÃO · 2020

FORMAÇÃO 
EM CONTEXTO DE TRABALHO
CONSERVATÓRIO 
DE MÚSICA DE COIMBRA  
criação de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO 

para alunos do Curso de Dança 

períodos de criação - MAR a JUL

ESTREIA - 10 JUL - Auditório 

do Conservatório de Música de Coimbra 

A DANÇA E O ENSINO CRIATIVO

OFICINA · A DANÇA E A FILOSOFIA
de e com LEONOR BARATA

06 a 10 JAN - São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

13 JAN - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

20 e 21 de JAN - Agrupamento de escolas da Mealhada

13 e 14 FEV - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

28 a 30 ABR - Teatro Virgínia, Torres Novas

OFICINA · A DANÇA E A LITERATURA
de e com CATARINA CÂMARA

ESTREIA - 31 JAN - Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, 

Teatro Viriato, com alunos da Escola Secundária 

Emídio Navarro, Viseu

10 a 13 MAR - ACERT, Tondela

17 a 19 MAR - 23 Milhas, Ílhavo 

17 a 19 NOV - Teatro Virgínia, Torres Novas

SUMMER LAB
13 a 19 JUL

PROGRAMA INTENSIVO DE FORMAÇÃO EM DANÇA

UMA INICIATIVA DA COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

E DO TEATRO VIRIATO

MASTERCLASSES
FEVEREIRO A NOVEMBRO 

FORMADORES A DEFINIR 

EM FORMAÇÃO · 2020

+ INFO. 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

DIREÇÃO ARTÍSTICA António Cabrita e São Castro

Teatro Viriato 

Largo Mouzinho de Albuquerque 

3500-160 Viseu 

· TEL. 232 480 110 

· WEB. www.companhiapauloribeiro.com 

· MAIL geral@pauloribeiro.com 

producao@pauloribeiro.com

Companhia residente

Estrutura financiada por

LA
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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

Com a BPI App pode 
ver as suas contas.
Mesmo noutros 
bancos.

A BPI App tem tudo.
A adesão à BPI App é gratuita. Adira já.
Saiba mais em bancobpi.pt

quase




