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Era uma vez o último auroque à face da Terra. Passava os dias 
escondido ou a fugir de caçadores. Vivia lá para os lados do Côa e carpia 
noites inteiras, pedindo aos deuses, aos da terra, que o ajudassem na 
sua tamanha solidão. Um dia, enquanto tricotava um pé de meia com 
uma moura encantada, o sol bateu de maneira diferente no xisto do seu 
álbum de família. Um auroque, um outro auroque, robusto, gravado na 
pedra, um seu igual que nunca tinha visto. Encostou a sua orelha àquele 
dorso martelado e ouviu:

– Vai-te embora daqui! Vai ser músico em Bremen! Lá encontras 
outros como tu, montas uma banda e serás feliz para sempre!

E como uma multidão de caçadores apareceu a correr na sua 
direção, o auroque não pensou duas vezes e fugiu na direção contrária. 
Ele não sabia onde ficava Bremen mas estava decidido a fazer-se à 
estrada sem olhar para trás.

*
Era uma vez um ser humano que se queria livrar de um burro-de-

-miranda, que durante muito tempo lhe carregara os fardos, o levara a 
todos os cantos da aldeia e ainda lhe entretera filhos e netos. Mas agora 
o burro estava velho e cansado, e o dono achou que o bicho já não lhe 
podia prestar serviço e queria substituí-lo rapidamente por um burro 
mais novo. Começou a diminuir a ração do bicho, para que passasse 
fome e definhasse. Mas o burro-de-miranda, que não era nada burro, ou 
não fosse ele de Miranda, percebeu logo a marosca e em bom tempo se 
fez à estrada. 

– Se não posso mais ser burro de carga, quero ser músico! Vou 
para Bremen! Lá encontrarei outros músicos, e juntos faremos uma 
banda!

Mal disse isto, deu de caras com o auroque solitário.
– Também vais para Bremen? – perguntou o burro-de-miranda.
– Como é que sabes? – perguntou o auroque, começando a 

acreditar em magia.
Sem trocarem sequer um relinchar, fizeram-se os dois à estrada, 

lado a lado, a caminho de Bremen. 
Já tinham caminhado um bom bocado quando encontraram um 

pangolim ofegante:
– Porque estás tão ofegante, pangolim? - perguntou-lhe o burro- 

-de-miranda.
– Oooh – reclamou o pangolim. – Ando a fugir. Uns querem 

vender-me no mercado, outros querem as minhas escamas para curas 
médicas, outros ainda acham que sou a causa de uma doença que todos 
têm e querem dar cabo de mim. Não tenho poiso nem sei como fazer 
para ganhar o pão de cada dia.

UM TEATRO A CAMINHO DE BREMEN
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– Olha, nós vamos para Bremen – disse o 
burro-de-miranda.

– Vamos ser músicos e tocar numa banda. 
Eu toco alaúde, ele toca adufe. E tu? Queres vir? 
– convidou o auroque. 

E fizeram-se os três à estrada. 
Não durou muito até encontrarem uma marta encharcada, a carpir 

à beira-rio. 
– Que se passa, amiga, porque estás tão desanimada? – perguntou-

-lhe o burro-de-miranda.
– Como posso eu estar animado se todos querem dar cabo de 

mim? Vivi sempre em cativeiro, vi os meus familiares e amigos partir, 
um a um, para servirem de casacos a senhoras que vão ao teatro. E 
agora procuram-me por causa de uma doença que todos os humanos 
têm e que acham que é por minha causa. E agora? Para onde ir? 

– Vem connosco para Bremen. Já percebemos que cantas bem 
quando choras, podes juntar-te à nossa banda municipal!

E fizeram-se à estrada para logo encontrarem um pato-mudo 
branco.

– Então, que grasnar é esse? Estás aflito? – perguntou-lhe o burro-
-de-miranda.

– Oh, nem sabes da desgraça da minha vida – disse o pato-mudo.  
– A vida corria lindamente, vivia na fonte do jardim central da minha 
aldeia, um senhor muito simpático visitava-me todos os dias, 
alimentava-me, falava comigo e até tocava guitarra ao final da tarde, 
mas agora, por causa de uma doença que todos têm, as ruas estão 
desertas e o senhor simpático perdeu o emprego e já não cuida de 
mim. E hoje ouvi-o mesmo murmurar: «Ah! Que bela canja posso fazer 
contigo! Anda cá que já te torço o pescoço.» E eu desatei a grasnar e 
nunca mais parei! 

– Deixa-te disso, pato-mudo branco – disse o burro-de-miranda. – 
Traz a guitarra que já não toca e vem connosco ser músico em Bremen.

E lá se fizeram os cinco à estrada, seguindo as curvas de um rio, as 
suas vinhas douradas e as suas amendoeiras em flor. E atravessaram 
um planalto. E uma serra. E tudo isto sem ver vivalma, muito menos 
humana. Mas perceberam que não chegariam a Bremen antes de 
escurecer. Por isso, quando avistaram, ao longe, um teatro com as luzes 
acesas, lá para os lados de Viseu, aproximaram-se, encavalitaram-se 
uns sobre os outros e espreitaram por uma janela. 

– Epá, tantas iguarias! – partilhou o pato-mudo branco. 
– Ah! Essas iguarias seriam perfeitas para nós – salivou o auroque.
– Ah! Se conseguíssemos entrar! – suspirou a marta. 
– Até abríamos as portas a todos os bichos que quisessem entrar, 

humanos ou não – prometeu o burro-de-miranda.
– Era bom, sim, mas como conseguimos entrar? – alertou o 

pangolim.
Nisto, caíram com grande estardalhaço e assustaram um morcego-

-vampiro que há muito ali vivia, pendurado de cabeça para baixo. Em 
tempos, um guardador de almas e longevidades, era agora odiado pelos 
demais por causa de uma doença que todos os humanos têm. 

– Saiam todos daqui! Já! – ralhou o morcego, que não era 
Drácula mas conhecia bem a escuridão dos tempos que esta Europa 
atravessava.

– Chiiiu! – pediram o auroque, o burro-de-miranda, o pangolim, a 
marta e o pato-mudo branco. – Nós não somos perigosos. Ajuda-nos a 
entrar e nós prometemos abrir o teatro a toda cidade, e ainda te podes 
juntar à nossa banda. Vamos todos para Bremen. 

E assim foi, reuniram-se e desenharam um plano para entrar.
Num silêncio pétreo, estes equilibristas estavam todos preparados 

para dar um concerto mágico que abriria as portas desta casa das artes.
Concentrados na mais profunda das suas dores, o auroque, o 

burro-de-miranda, o pangolim, a marta e o pato-mudo branco cantaram 
em silêncio com toda a sua força. E o morcego, que ouvia o que os 
humanos ainda não sabiam ouvir, emitiu a bela composição, através 
de ondas ultrassónicas, para dentro do Teatro, mapeando todos os 
obstáculos que os impediam de entrar. O eco era tão encantador que os 
obstáculos se afastaram e a porta se abriu.

Conta o resto da história que os músicos nunca chegaram a 
Bremen nem a porta do teatro se voltou a fechar. Desde então, todos são 
bem-vindos naquela casa, bichos, pessoas e plantas, e conta-se que, 
juntos, em conversa, em concerto ou através de equilíbrios mágicos, lá 
vão encontrando, juntos, a cura para todos os males. 

Patrícia Portela



Num ano como este, a braços com uma pandemia de proporções até 
hoje desconhecidas mas também com uma campanha de vacinação à 
escala global, criar, mais do que nunca, deve ser um gesto de rigoroso 
desafio assim como de reflexão sobre as ideias e ações vigentes, com 
vista a uma ocupação convicta do território da Possibilidade. Apresentar 
espetáculos e concertos, promover laboratórios artísticos, convocar 
artistas e pensadores para se reunirem à volta dos mais variados temas 
é uma tomada de posição. Esta tomada de posição espelha uma vontade 
indomável de continuar a oferecer bolsas de oxigénio, para que se 
possam respirar ares que embriaguem, que enfeiticem, que inspirem, que 
elucidem e que, mesmo que nos façam cambalear, não nos intoxiquem. 
Um teatro é, por excelência, o lugar do ensaio de qualquer mudança 
porque é o lugar do exercício da flexibilidade do presente. O lugar onde a 
auscultação atenta dos escritores-fantasmas da atualidade (os artistas) e 
dos seus amadores e amantes (os espectadores) se pode continuar a fazer 
com transparência. Como?

Continuando projetos e encontros, convidando novos artistas a 
associarem-se e cativando novos públicos; reinventando o nosso modo de 
estar e de ser em conjunto, criando e alimentando novas parcerias e novos 
formatos, sem nunca esquecermos os mestres, a técnica, as tradições e os 
livros. Possibilitando os recuos e avanços necessários a qualquer caminho 
que se deseja trilhar mas que se desconhece. Potenciando a paragem, 
o erro, a alteração de rumo. Mantendo sempre a curiosidade acesa e a 
disponibilidade para o fascínio, combustíveis essenciais para a filosofia, a 
criação artística, o amor (o namoro?) no fundo, a condição humana.

Vivemos num ritmo acelerado de transformação, que nos pode atirar para 
um mundo melhor ou para um retrocesso potenciador, se o deixarmos, 
da paralisia. Em 2021, ainda podemos escolher. Ainda temos espaço para 
testar e para descobrir.

Este é também o primeiro ano de uma nova direção artística no Teatro 
Viriato. Uma direção que dá os seus primeiros passos num ambiente 
que combina a incerteza, a improbabilidade e a surpresa, que sempre 
acompanham a criação artística, e a estabilidade de uma equipa com 
duas décadas, que faz navegar um navio que é também um farol nas artes 
performativas nacionais. Num momento peculiar como este, um teatro 
é o lugar mais próximo de tudo o que nos faz falta: o encontro, o toque, a 
cumplicidade, mas também a estranheza, a diferença, o questionamento e 
a possibilidade de futuros alternativos.

OCUPAR O ESPAÇO DA POSSIBILIDADE
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Um diretor artístico é um leitor-espectador especializado, que mete o 
nariz onde não é chamado porque não resiste a seguir os aromas mais 
subtis para encontrar a cozinha alquímica que os produz e para a dar a 
conhecer a todos os que a quiserem saborear. A grelha de espetáculos que 
agora vos apresento é um acidente feliz, entre o que os artistas pretendem 
fazer, o que um teatro procura e o que cabe lá dentro (sendo que o 
que cabe lá dentro depende sempre do tamanho da nossa capacidade 
para imaginarmos juntos). É com assombro e algum nervosismo que 
me sento a esta secretária para vos escrever este texto que abrirá o 
programa do trimestre de janeiro a março de 2021. Ler uma programação 
impressa numa folha de papel antes de esta acontecer é como ler o mapa 
astrológico das ideias que nos guiarão muito em breve. E, ao ler o nosso 
programa, vejo muitos rostos diversos que se debruçam sobre as aflições 
mais imediatas e as questões mais universais.

Vejo espetáculos icónicos, como o “The show must go on”, do coreógrafo 
Jérôme Bel, que, entre Queen e “Private dancer”, celebrará os seus vinte 
anos, itinerando pelo nosso país com um elenco inteiramente residente em 
Portugal (e que será apresentado na nossa casa já no dia 29 de janeiro, dia 
em que celebramos 22 anos de existência).

Vejo laboratórios dramatúrgicos pioneiros como o End – Encontro de Novas 
Dramaturgias –, com coordenação de Mickaël de Oliveira, o nosso mais 
recente Artista Associado. Um laboratório onde novíssimos dramaturgos 
estarão a escrever obras para o futuro das mais variadas plataformas, 
analógicas e digitais, plugged e unplugged.

Vejo três estreias de espetáculos inteiramente criados em Viseu, com 
elencos diversos que por cá se estabelecerão por uns tempos para 
responderem às inquietações do presente a partir de autores que nos 
habituaram a desafiar os nossos preconceitos. Miguel Castro Caldas 
apresenta-nos “A fragilidade de estarmos juntos”, que nasce da urgência 
de responder a um desafio filosófico colocado por um outro espetáculo de 
um outro dramaturgo, Tiago Rodrigues em “Catarina e a beleza de matar 
fascistas”; Sónia Barbosa (Artista Associada) termina a sua investigação 
à alma de Dostoiévski, com “Aleksei ou a Fé”; e Fraga, encenador, ator 
e emblemático professor de teatro do Instituto Politécnico de Viseu, que 
escolhe Brecht e a pergunta «como se toma uma decisão?», em “SENSO”, 
para regressar aos nossos palcos após uma longa ausência.

Vejo ainda a companhia Amarelo Silvestre a ensaiar a sua “República”; 
Gonçalo Alegre a filmar a sua nova obra no nosso palco; e Keli Freitas, 
encenadora e dramaturga brasileira, vencedora de uma das bolsas d’ O 
Espaço do Tempo/BPI | Fundação “la Caixa”, que também apoiamos, a 
ensaiar os primeiros passos da última parte da sua trilogia.

Vejo ainda que os nossos palcos não serão só de tábuas, serão também de 
telefones, digitais e outros espaços fora do Teatro, algo que já acontecia 
mas que se afirmou em 2020. Revisitaremos o “K Cena - Projeto Lusófono 
de Teatro Jovem”, mantendo o contacto com os quatro países de língua 
portuguesa participantes (Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e 
Portugal), continuaremos a seguir o Teatro do Silêncio no nosso SubPalco 
e iniciaremos a construção de um “Roteiro Digital da Boa Morte” em São 
Tomé e Príncipe.

Vejo, com olhos cúmplices de anfitriã, a chegada de Sérgio Hydalgo, 
programador de música da Galeria Zé dos Bois, que convidámos para um 
semestre de programação de música no Teatro, cujo primeiro concerto 
será B Fachada e que promete outros concertos memoráveis com alguns 
dos melhores músicos residentes em Portugal.

Neste primeiro trimestre, lançaremos todos os dados, com o “Aniversário 
da Arte”, a 15 a 17 de janeiro, e a partir daí tentaremos manter a porta 
sempre aberta, assim como todos os restantes canais disponíveis, acaso a 
porta física do edifício alguma vez tiver de voltar a fechar.

Termino estas minhas primeiras palavras com um gigante obrigada a 
parceiros de longa data, como o Cine Clube de Viseu, o Museu Nacional 
Grão Vasco, o Festival Internacional Música da Primavera, entre tantos 
outros com quem há muito partilhamos o nosso caminho. Dou ainda as 
boas-vindas ao Museu do Côa, ao Carmo’81 e aos Jardins Efémeros, de 
quem acolheremos projetos muito em breve e, espero, por muitos anos.
Patrícia Portela (Direção Artística)



JANEIRO

17 dom a partir das 10h00 1 000 058.º ANIVERSÁRIO DA ARTE 
cruzamento

disciplinar

22 sex 21h00 DINO D’ SANTIAGO música

29 sex 21h00 THE SHOW MUST GO ON dança

30 e 31 sáb e dom
END – ENCONTRO 
NOVAS DRAMATURGIAS

laboratório

FEVEREIRO

01 e 02 seg e ter
horários a definir 
com as escolas

SÃO OS LIVROS E OS VIDEOJOGOS 
INCOMPATÍVEIS? 

oficina

03 qua 19h00
NOITE FORA...
KELI FREITAS

leitura 
encenada

06 sáb 16h30
BOCA LIVRE
B FACHADA e RUI CATALÃO

conversa

06 sáb 21h00 B FACHADA: RAPAZES E RAPOSAS música

12 sex 18h00 A REVOLTA DOS ANIMAIS teatro

20 sáb 16h00
A FRAGILIDADE 
DE ESTARMOS JUNTOS · estreia

teatro

20 sáb 17h00
BOCA LIVRE
ANTÓNIO ALVARENGA 
e MIGUEL CASTRO CALDAS

conversa após 
espetáculo

26 e 27 sex e sáb 21h00 ALEKSEI OU A FÉ · estreia teatro

27 sáb 15h00 às 19h00
DOSTOIÉVSKI, CRIAÇÃO TEATRAL 
E INVESTIGAÇÃO 
TRÊS PERSPETIVAS EM DIÁLOGO

conversa | 
conferência

PROGRAMAÇÃO JAN/MAR



PROGRAMAÇÃO JAN/MAR

MARÇO

01 a 05 seg a sex
horários a definir 
com as escolas

MEDO E FEMINISMOS
palestra

performance

13 sáb 15h00 às 18h00 ORIGINALIDADE = HONESTIDADE oficina

13 sáb 21h00 ESCREVER, FALAR teatro

17 qua 19h00
SABER E SABOR: 
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?

oficina

18
19
20 

qui
sex
sáb

10h30 e 15h00
10h30
10h30 

PLANO COMENSAL DE LEITURA
teatro 

e literatura

19 sex
horários a definir  
com as escolas

UMA QUESTÃO DE APETITES oficina

24 a 27 qua a sáb 21h00 SENSO · estreia teatro



1 000 058.º 
ANIVERSÁRIO DA ARTE

Segundo o artista francês Robert Filliou, seguidor da corrente 
artística Fluxus, a 17 de janeiro de 1963, o dia do seu nascimento, a 

arte celebraria um milhão de anos. Segundo o artista, a arte nascera 
no momento em que alguém deixou cair uma esponja seca numa tina 

com água. 

Desde então, artistas celebram este dia um pouco por todo o mundo, 
com arte-postal, festas, (re)encontros, exposições, conversas.

A 17 de janeiro de 1974, o artista multimédia Ernesto de Sousa 
organizou uma festa comemorativa do 1 000 011.º Aniversário da Arte 

em Portugal, no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC). 

A 15, 16 e 17 de janeiro de 2021, o Teatro Viriato revelará a sua 
programação para o próximo trimestre celebrando o nascimento 
da arte e brindando ao seu futuro. Para tal, convidámos alguns 

parceiros de longa data, como o Cine Clube de Viseu, a Companhia 
Paulo Ribeiro, alguns dos artistas associados e residentes, assim 

como os seus novos parceiros ZDB/Sérgio Hydalgo, Carmo’81 e 
Jardins Efémeros, para se juntarem a este evento que reunirá no 
nosso palco performers, músicos, artistas plásticos e bailarinos.

Como artista homenageado da temporada, teremos Ernesto de 
Sousa (que celebrará o seu centenário a 18 de abril de 2021), 

como musa, Isabel Soares Alves.

De Fluxus ao Vale do Côa, do futuro até aos seus inícios, é a arte 
em toda a sua potência mutante e transformadora que queremos 
celebrar o ano inteiro, certos de que, quando uma árvore (ou uma 

pedra gravada) se torna arte e cai no meio da floresta… 
sempre se ouve!

17 JANEIRO 



PROGRAMA ANIVERSÁRIO DA ARTE
17 JAN || a partir das 10h00 || SubPalco

ANIVERSÁRIO DA ARTE

uma introdução por Patrícia Portela 

 

BRINDES À ARTE (vídeo) 

com António Alvarenga, 

Henrique Amoedo, Joana Craveiro, João 

Fiadeiro, Odete Paiva 

e Pedro Santos Guerreiro

ENTREVISTA DE DELFIM SARDO A MARINA 

ABRAMOVIC SOBRE 

ERNESTO DE SOUSA 

escolha de Isabel Soares Alves 

  

O NASCIMENTO DA ARTE 

(desenho em tempo real e piano) 

de António Jorge Gonçalves 

e Filipe Raposo  

parceria Museu do Côa 

 

FONTELO (performance) 

de e com Nuno Veiga ARTISTA ASSOCIADO

parceria Jardins Efémeros 

LICHTSPIEL OPUS 1., de Walter Ruttmann 

(cine concerto) 

com Gonçalo Alegre  

parceria Cine Clube de Viseu 

EXCERTO DE “SINAIS DE PAUSA” (dança) 

de e com São Castro 

e António M Cabrita 

produção Companhia Paulo Ribeiro  

IN A LANDSCAPE 

Joana Gama e Luís Fernandes 

(música eletrónica e piano)

  

ÁRVORE (música) 

com Fernando Mota  

LUMP (música) 

com João Almeida e Mariana Dionísio 

parceria Galeria Zé dos Bois 

   

O MONÓLOGO DAS NOSSAS PEÇAS (teatro) 

Albano Jerónimo

e Mickaël de OliveiraARTISTA ASSOCIADO  

SENHOR JORGE (música)  

com Jorge Novo, Gonçalo Alegre, 

Rui Sousa, João Pedro Silva 

e José Pedro Pinto (convidado) 

parceria Carmo’81  

O CORPO E AS LINGUAGENS (vídeoarte)  

a partir da obra de Luis Miguel Nava  

coordenação Luiz Antunes cocriação 

Ricardo Correia, Paula Magalhães, 

Liliana Velho, Tiago Resende 

e Gustavo Garcetti 

parceria Jardins Efémeros  

A MAIOR visita guiada 

(visita guiada digital) 

com Bruno Zhu  

parceria Jardins Efémeros

PARCERIAS 
Carmo’81, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro (Companhia Residente 
no Teatro Viriato), Galeria Zé dos Bois, Jardins Efémeros, Museu do Côa 
e Museu Nacional Grão Vasco. 



MÚSICA

22
JANEIRO

sex 21h00

m/ 6 anos

DINO D’ SANTIAGO

Nesta nação ainda existem barreiras sociais e raciais, mas quando 
existe vontade de compreender e não se receia a mistura também 
acontecem coisas extraordinárias. Inspiro-me em tudo isso.[...] Está na 
hora de podermos usufruir disso porque é bonito. Não é uma ameaça à 
nossa cultura. É o contrário. É dizer que é disto que somos feitos, que 
todos derivamos de imensas coisas. Somos todos mistura. Somos todos 
crioulos. 
Dino D’ Santiago in Público, abril 2020
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CONCERTO

ADIADO 

NOVA DATA

16.SET’21



60 min. 

preço B: 153 (plateia e camarotes) 

/ 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Voz e composição Dino D’ Santiago Back Vocals e instrumentistas Nayela Simões, 

Sol Lopes e Sofia Grácio Técnico de som Bruno Lobato Técnico de monitores 

Pedro Gerardo Técnico de luz Diogo Mendes Road manager André Ryder 

Produção Rita Queiroz / Arruada

PT

O concerto, há muito prometido, chega ao nosso palco para uma 
noite memorável.

Dino D’ Santiago apresenta-se num concerto que concilia 
sonoridades africanas, influências de música eletrónica e uma 
voz quente, próxima dos territórios R&B; uma combinação entre 
tradição e contemporaneidade. 

O repertório deste espetáculo inclui temas de “Kriola”, o seu 
disco mais recente; “Mundu Nôbu”, álbum lançado em 2018, e 

“Sotavento”, EP que chegou ao público em 2019. O artista traz ainda 
um tema inédito para apresentar ao público de Viseu. Difícil vai ser 
ficar sentado no lugar.

EN

Dino D’ Santiago, whose music combines Cape Verdean sounds with 
electronic music influences and warm, almost R & Bvocals, plays a 
long-anticipated show at Teatro Viriato. He will be performing songs 
from his latest album, Kriola, as well as from his earlier recordings 
Mundu Nôbu and Sotavento.

DINO D’ SANTIAGO 

SALA DE ESPETÁCULOS



DANÇA

29
JANEIRO

sex 21h00

m/ 6 anos

THE SHOW MUST GO ON
JÉRÔME BEL

A magia de “The show must go on”, como em muitas das peças de 
Bel, surge do facto do artista nos dar tempo e espaço para ver, para 
nos aborrecermos e para encontrarmos de novo um interesse (numa) 
profusão de detalhes vívidos e espantosos. 
Tim Etchells, Forced Entertainment
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ESPETÁCULO

ADIADO 

NOVA DATA

29.MAI’21



90 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) 

/ 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Conceção e direção Jérôme Bel Música Leonard Bernstein, David Bowie, Nick Cave, 

Norman Gimbel & Charles Fox, James Horner, Waylon Jennings, Mark Knopfler, John 

Lennon & Paul McCartney, Louiguy, Galt MacDermot, George Michael, Erick “More” 

Morillo & Mark Quashie, Edith Piaf, The Police & Hugh Padgham, Queen, Lionel Richie, 

Antonio Romero Monge & Rafael Ruiz, Paul Simon Elenco André Araújo, Bárbara 

Faustino, Carlos Deusodeu, Celise Manuel, Diego Bagagal, Dori Nigro, João dos Santos 

Martins, Juelce Beija Flor, Karen Sampaio, Liliana Espergueira, Marta Reis Jardim,  

Nelson Gomes, Sara Marques, Sara Venâncio, Sérgio Nogueira, Sofia Beça, 

Teresa Chaves, Thamiris Carvalho, Tó Maia e Zé Bernardino 

Consulte a ficha artística completa no site do Teatro Viriato 

PT

“The show must go on” é o título de uma canção dos Queen e 
também o nome de um dos mais importantes trabalhos do 
coreógrafo francês Jérôme Bel. Uma peça que junta afeto e conceito, 
subconsciente coletivo e demonstração de singularidade através 
da presença em palco de 20 intérpretes, 19 canções e um DJ. O 
espetáculo é feito de canções, corpos em movimento e declarações, 
quase como se de um karaoke coreográfico se tratasse. Os intérpretes 
fazem exatamente o que lhes é dito nas letras das canções, alterando 
a relação entre o que vemos e o que ouvimos, o que esperamos e o 
que acontece, o que sentimos e o que percebemos. 

É também nesta duplicação de significados que se encaixa o nome 
desta peça: “O espetáculo tem de continuar”. Um manifesto que 
subscrevemos neste dia em que o Teatro Viriato celebra o 22.º 
aniversário da sua reabertura ao público.

EN

“The show must go on”, originally a song by Queen, is also the name of one of 
choreographer Jérôme Bel’s most important stage works.  20 performers, 
19 songs and one DJ create a sort of choreographed karaoke in which the 
performers do exactly what the words of the songs tell them to do, thus 
shifting the relationship between what we see and what we hear.

THE SHOW MUST GO ON

SALA DE ESPETÁCULOS



END – ENCONTRO NOVAS 
DRAMATURGIAS

O “Laboratório de Investigação, Formação e Criação Artísticas” 

(Laboratório END) chega a Viseu para a sua terceira residência 

artística. Este projeto pioneiro combina investigação, criação artística 

e residências, tem direção artística e científica do encenador e 

dramaturgo Mickaël de Oliveira e é desenvolvido em parceria com o 

Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), o Teatro Académico de Gil Vicente 

(Coimbra) e o Teatro Viriato. 

Subordinado ao tema “Processos de criação literária para palco: 

dramaturgia, teatralidade e materialidade”, este laboratório realiza-se 

através de um conjunto de residências artísticas de curta duração, 

nas várias cidades parceiras do projeto, entre outubro de 2020 e maio 

de 2021. Combina a investigação, a formação e a criação artísticas, 

propondo aos formandos o acesso a vários modos de olhar e de escrever 

um texto, através de oficinas de criação, seminários e masterclasses. 

Há ainda o acompanhamento tutorial de Lígia Soares (dramaturga, 

encenadora, coreógrafa e intérprete), Patrícia Portela (dramaturga, 

encenadora, romancista e diretora artística do Teatro Viriato) e Rui Pina 

Coelho (dramaturgo, professor, investigador e diretor do Centro de 

Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa).

Direção artística e científica do projeto Mickaël de Oliveira Assistência à direção 

artística e coordenação de produção Maria Inês Marques Acompanhamento artístico 

Lígia Soares, Patrícia Portela e Rui Pina Coelho Acompanhamento científico 

Mafalda Lencastre e Mickaël de Oliveira Produção Colectivo 84 Coprodução

 A Oficina (Guimarães), Teatro Académico de Gil Vicente e Teatro Viriato Residência 

de coprodução O Espaço do Tempo Apoios ao projeto Ministério da Cultura/

Direcção-Geral das Artes, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Centro de Estudos 

de Teatro (FLUL), Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e 

Dança (FMHUL) Instituições parceiras do programa Universidade de Coimbra (FLUC), 

Universidade do Minho (Instituto de Letras e Ciências Humanas, Guimarães) 

e Instituto Politécnico de Viseu

30 e 31 JANEIRO // LABORATÓRIO END 



30 JAN // sáb
10h00 às 13h00

SESSÃO DE ESCRITA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS 

orientação Mickaël de Oliveira

14h30 às 19h00 // OFICINA DE CRIAÇÃO

PARA UMA ESCRITA ENQUANTO PERFORMANCE 

orientação Rogério Nuno Costa

31 JAN // dom
11h00 às 13h00 // CONVERSA

A DRAMATURGIA NA ERA DA INTERATIVIDADE 

orientação António Saraiva (Dr. Bakali) | Gojira

dom 14h30 às 16h00 // SEMINÁRIO

VISIBILIDADE E INVISIBILIDADE NA PERFORMANCE 

CONTEMPORÂNEA: O SIMULACRO E A VIDA 

NA CRIAÇÃO DA PERSONAGEM 

orientação Cláudia Marisa Oliveira

16h30 às 18h30 // APRESENTAÇÃO

VOLTA PARA A TUA TERRA

Keli Freitas

PRÓXIMAS DATAS DO END

ETAPA 4 ≥ 18 a 20 MAI’21

O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo)

PROGRAMA DA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
NO TEATRO VIRIATO



OFICINA 

01 e 02 
FEVEREIRO

seg e ter (horários a definir 

com as Escolas Secundárias interessadas) | m/ 15 anos 

SÃO OS LIVROS E OS 
VIDEOJOGOS INCOMPATÍVEIS?
ORIENTAÇÃO ANTÓNIO SARAIVA (DR. BAKALI) | GOJIRA

Terá o surgimento da tecnologia alterado a nossa relação com a ficção e 
a literatura de forma irreversível? Será possível replicar a experiência de 
ler um livro na ação de dominar um videojogo? 
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ADIADA 

PARA DATA

A ANUNCIAR



PT

Persiste a ideia de que os jovens se estão a afastar da dimensão 
narrativa ou ficcional da literatura, para se centrarem na do cinema, 
da televisão e dos videojogos. A natureza interativa dos videojogos, 
que coloca o jogador num papel de decisão sobre o desenrolar da 
ação — menorizando o papel do narrador —, parece ter tornado a 
tradição literária de alguma forma inconveniente. Mas será este 
um caminho único e inevitável? Ou será possível recuperar aquela 
literatura que não envolve elfos, nem bárbaros e dragões para o 
imaginário e experiência dos videojogos? 

Nesta oficina para alunos do Ensino Secundário procura-se 
responder as estas questões explorando a relação entre literatura e 
videojogos. 

EN

Taking as its starting point the idea that young people are moving away 
from the narrative or fictional dimension of literature and focussing 
instead on the stories in cinema, television, and video games, this 
workshop for secondary school students will explore the connections 
between literature and video games. 

SÃO OS LIVROS E OS 
VIDEOJOGOS INCOMPATÍVEIS? 

NAS ESCOLAS

60 min. aprox.

preço único 2,503

inscrições na bilheteira através: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 1 turma/sessão



“NOITE FORA”

“Noite Fora” avança para o seu quarto ano de 
existência, com vontade de continuar a crescer e a 
transformar-se. Como não fazê-lo quando tudo se 
transforma à nossa volta? Mantém-se a vontade 

sólida de provocar encontros: entre textos e autores 
e encenadores, entre artistas da região e artistas de 

todo o lado (não seremos todos, um pouco de todo 
o lado, nos tempos que correm?), entre artistas e 

espectadores, entre dramaturgia e encenação, entre 
criação e reflexão. A dimensão do encontro ganha 
este ano novas camadas, ao acrescentarmos às 

nossas conversas a presença (física ou digital) do 
autor do texto em foco, sempre que tal for possível, e 

ao associarmos uma das nossas sessões ao FITEI - 
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. 

Misturamo-nos, diversificamo-nos, construímos 
pontes, convictos de que é da miscigenação que 

as melhores possibilidades futuras hão-de nascer. 
Este ano olhamos em particular para dramaturgias 

emergentes em diferentes pontos do mundo, e 
continuamos abertos também a leituras (ou releituras) 

dos clássicos que nos inquietam. Entre os nossos 
convidados e convidadas vamos encontrar Keli Freitas, 

Janaína Leite, entre outros.

Sónia Barbosa

(a autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico) 



03 FEV 
KELI FREITAS

Atriz, escritora, investigadora e dramaturga brasileira, 
Keli Freitas vive, atualmente, em Lisboa. Integra o 
Laboratório de Escrita para Teatro do Teatro Nacional 
D. Maria II, sob a supervisão de Rui Pina Coelho, e é 
observadora do Laboratório END.

05 MAI 
JANAÍNA LEITE

Atriz, encenadora e dramaturga, é uma das fundadoras 
do premiado Grupo XIX de Teatro, de São Paulo, Brasil. 
Desde 2008, tem-se dedicado à pesquisa sobre o uso do 
documentário e de material biográfico em cena e ob-ceno 
(fora de cena), tendo-se tornado uma referência nesta 
área de pesquisa. 

em parceria com o FITEI - Festival Internacional 

de Teatro de Expressão Ibérica

PROGRAMA “NOITE FORA”



LEITURA ENCENADA

03
FEVEREIRO

qua 19h00

m/ 12 anos

NOITE FORA:
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO 
COORDENAÇÃO SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA 

ARTISTA CONVIDADA KELI FREITAS 

Privilegiamos, como sempre, o encontro. (…) O encontro com o Teatro 
Viriato, com as suas pessoas, com os seus espaços, com o seu palco. (…) 
O encontro convosco, nossos espectadores/participantes, para ouvirmos 
e vermos esta leitura encenada e para, mais uma vez, conversarmos. 
Sónia Barbosa, outubro 2020
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120 min. aprox. 

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Um projeto Teatro Viriato e Sónia Barbosa Coordenação Sónia Barbosa Artista 

convidada Keli Freitas Texto “Rose”, de Cecilia Ripoll Interpretação António Barbosa, 

Dennis Xavier, Mariana Veloso, Nuno Veiga, Sofia Moura e Sónia Barbosa

PT

Em 2021, o “Noite Fora: Leitura e conversas sobre teatro” conta com 
a participação das artistas convidadas Keli Freitas e Janaína Leite 
e, tal como até aqui, com a coordenação de Sónia Barbosa, Artista 
Associada do Teatro Viriato. Este ano, as sessões de conversa e 
leitura ganham ainda uma nova dimensão: sempre que possível, 
convidaremos os autores dos textos a estarem presentes (física ou 
digitalmente). 

A primeira sessão de “Noite Fora” terá como convidada Keli Freitas 
que nos traz o texto “Rose” da dramaturga e encenadora brasileira 
Cecilia Ripoll, um texto sobre desigualdades sociais contadas 
do ponto de vista de uma mulher que vive e trabalha entre duas 
realidades contrastantes.

EN

This year, the “Noite Fora” (“Night Out”) series of readings and 
conversations takes on a new dimension through the presence (both 
physical and digital) of the authors of the texts being discussed. The 
first guest artist will be Keli Freitas, who brings us Rose, by the 
Brazilian playwright and stage director Cecilia Ripoll, a play about 
social differences told from the point of view of a woman who lives and 
works between two contrasting realities.

NOITE FORA

SALA DE ESPETÁCULOS

01 a 05 FEV // RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

VOLTA PARA A TUA TERRA 

KELI FREITAS 



NA COMPANHIA DA 
GALERIA ZÉ DOS BOIS 

A direção artística do Teatro Viriato lançou um 
desafio a Sérgio Hydalgo, programador de música 
da Galeria Zé dos Bois, para pensar connosco uma 
programação de música para o primeiro semestre 

de 2021.

A cumplicidade surgiu no primeiro minuto de 
conversa: queremos apostar na criação e em 
residências de músicos nacionais. Do diálogo 

entre ambas as nossas estruturas, resultará o 
acolhimento e a circulação de artistas pelo país, 

oferecendo condições para que criem em conjunto e 
encontrem novas sinergias. Queremos manter a luz 
acesa num ano que apresenta demasiados desafios 

para todos. Queremos estar do lado da classe 
artística sem rede, que tantas vezes nos segura à 
tona em tantos momentos difíceis, só com o poder 

da sua voz ou do seu instrumento.

Quem nunca foi salvo por um concerto?



PROGRAMA

06 FEV 
B FACHADA: RAPAZES E RAPOSAS
Para um primeiro encontro a Galeria Zé Dos Bois convida: 

B Fachada para um concerto em que não faltará uma crítica social mordaz e 

uma oposição marcada ao politicamente correto, o álbum “Rapazes e Raposas” 

reflete o seu interesse em questionar convenções no tom, num tempo e nos 

seus termos próprios.

17 ABR
PETER EVANS SOM CRESCENTE

“Som Crescente” é um porposta de oficina que cobre um espetro amplo de 

abordagens que passam pela improvisação livre, pela música contemporânea, 

pelo jazz e bebop ou electrónica. Nesta atuação dará voz a músicos da 

Orquestra Juvenil de Viseu, convidados por Evans, sob a batuta e apontamentos 

do próprio mas com um espaço e tempo primordialmente seus.”

PETER EVANS, JOÃO BARRADAS E DEMIAN CABAUD
Peter Evans, um dos mais ativos e aclamados trompetistas das últimas duas 

décadas; Barradas, um acordeonista amplamente premiado e de currículo 

vasto por entre o jazz e a composição, e Cabaud, um contrabaixista argentino 

sediado desde 2004 em Portugal e cuja música se expande numa rede de 

múltiplas colaborações. 

08 MAI
TRISTANY
Rapper, músico, artista visual e relator atento e consciente das realidades 

sociais e quotidianas das periferias de Lisboa, da sua labuta, dos anseios e 

aspirações. Tanto observador como membro participante da comunidade, 

entrega tudo isto com coragem e audácia em “MEIA RIBA KALXA”, um dos 

discos do ano para a imprensa nacional.

15 MAI
GABRIEL FERRANDINI
Baterista incansável e explorador solitário do lirismo das peles, pratos e 

demais matérias através da amplificação, processamento eletrónico, e gestão 

do silêncio, a equilibrar-se no fio da navalha entre a contenção e o fogo com a 

apresentação do seu novíssimo álbum.



O primeiro concerto a que assisti em Portugal, após quatro anos a viver 
fora do país, foi o de B Fachada sozinho à guitarra no Frágil. Para mim foi 
uma descoberta. [...] Na altura dirigi-me pessoalmente a ele e agradeci-
-lhe o concerto. Mas não houve mais conversa. Desta vez B Fachada não 
se safa. Vai ter de me ouvir. E responder a algumas perguntas.
Rui Catalão

CONVERSAS

06
FEVEREIRO

sáb 16h30

m/ 6 anos

BOCA LIVRE
COM B FACHADA E RUI CATALÃO

B FACHADA © Manel Pacheco

RUI CATALÃO © DR

CONVERSA

ADIADA 

NOVA DATA

08.MAI’21



60 min.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Convidado B Fachada Moderação Rui Catalão 

PT

“Boca Livre” é a nova proposta de programação de conversas do 
Teatro Viriato. Nela, teremos a oportunidade de dialogar com os 
artistas sobre temas prementes da atualidade em relação com a 
sua obra artística.

Caberá ao artista e jornalista Rui Catalão a responsabilidade
de abrir esta nova rubrica, na companhia de B Fachada, em que se 
debaterá a ascensão de modelos políticos populistas. 

O primeiro trimestre de programação contará ainda com um 
encontro entre o o professor e investigador António Alvarenga, o 
encenador e dramaturgo Miguel Castro Caldas e a encenadora 
e atriz Sónia Barbosa, moderado pelo jornalista Pedro Santos 
Guerreiro.

EN

“Boca Livre” is Teatro Viriato’s new programme of conversations and 
debates, which will give us the opportunity to engage with artists on 
pressing societal issues as they relate to their artistic work. The artist 
and journalist Rui Catalão will open this new series of events in a 
conversation with B Fachada.

BOCA LIVRE

SALA DE ESPETÁCULOS



Um pé na tradição e outro na modernidade, afinal é nessa zona entre os 
polos que B Fachada celebra a vida. Neste novo disco, volta a remexer 
em referências, em estórias e situações do quotidiano — onde mais 
poderemos encontrar inspiração mais valente? Há trincas à política, há 
baladas intimistas e há, acima de tudo, uma inspirada noção do que a pop 
pode e deve ser nos dias de hoje. 
Nuno Afonso, rimasebatidas.pt

MÚSICA

06
FEVEREIRO

sáb 21h00

m/ 6 anos

B FACHADA: 
RAPAZES E RAPOSAS
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CONCERTO

ADIADO 

NOVA DATA

08.MAI’21



60 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) 

/ 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Voz, viola braguesa e sintetizador modular B Fachada

PT

B Fachada regressa ao Teatro Viriato para apresentar o seu mais 
recente álbum – “Rapazes e Raposas” – que, segundo o músico, 
é um trabalho “muito centrado no 25 de Abril, na herança da 
revolução, no que está bem e mal resolvido”.

Gravado de forma independente, este álbum é composto por 14 
canções e um instrumental onde se reconhece uma linguagem em 
mutação, uma crítica social mordaz e uma oposição marcada ao 
politicamente correto. Estas são características que se reconhecem 
nos trabalhos anteriores de B Fachada e que refletem o seu 
interesse em questionar convenções no tom, num tempo e nos seus 
termos próprios. 

Em tom de “Regabofe de Abertura” (faixa 1) e já prontos para um 
“Trad-Mosh” (faixa 3), esperamos por si para este (re)encontro com 
B Fachada. 

EN

The musician B Fachada returns to Teatro Viriato to present his latest 
Album, Rapazes e Raposas (Boys and Foxes). This self-recorded album 
consists of 14 songs and an instrumental, all of them marked by a 
constantly changing artistic language, scathing social criticism and a 
strong opposition to political correctness.

B FACHADA: 
RAPAZES E RAPOSAS

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO/PROJETO COM A COMUNIDADE 

12
FEVEREIRO

A REVOLTA DOS ANIMAIS 
8ª EDIÇÃO K CENA – PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
A PARTIR DO LIVRO A QUINTA DOS ANIMAIS DE GEORGE ORWELL
GRUPOS DE PORTUGAL (VISEU E LISBOA), BRASIL, 
CABO VERDE E SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Apesar de uma pandemia, em 2020, reunimos quatro países, dois 
continentes e duas ilhas através da web. No K Cena – Projeto Lusófono 
de Teatro Jovem para apresentarem “A Quinta dos Animais”, de George 
Orwell. Lisboa, Viseu, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Salvador da 
Bahia encontraram-se para nos relembrarem que, apesar de todos 
sermos iguais, uns são mais iguais do que outros.

sex 18h00

m/ 12 anos | Transmissão online

1. 3.

2.

1. Viseu, Portugal
2. Cabo Verde
3. Lisboa, Portugal
4. São Tomé e Príncipe
5. Brasil

© DR

4.

5.



PT

Em 2020, a 8.ª edição do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem 
viu um mundo em mudança e mudou com ele. O resultado foi um 
vídeo-espetáculo em formato cadavre-exquis composto por 10 
capítulos-vídeo a partir da obra “A Quinta dos Animais”, de George 
Orwell. 

Cada grupo trabalhou dois capítulos, que lhe foram atribuídos 
em sorteio, desconhecendo a abordagem ou mesmo a ordem dos 
capítulos dos restantes parceiros do K Cena, dando origem a uma 
proposta diversa e múltipla a partir da mesma obra, mas também 
a partir das ligações à realidade de cada grupo e à revolta que esta 
lhes provocou. 

Depois de uma estreia conjunta, com transmissão na nossa sala, o 
vídeo-espetáculo “sobe” ao nosso SubPalco. 

EN

The five partners who make up the international youth theatre project 
K Cena have created a video-performance inspired by George Orwell’s 
Animal Farm. Each group was given two chapters from the book to film, 
coming together in the form of a ten video-chapter exquisite corpse. 
After a joint première in our theatre, the performance will then move 
onto our “SubPalco”.

A REVOLTA DOS ANIMAIS

56 min.

Acesso livre

O K Cena - Projeto Lusófono de Teatro Jovem foi criado em 2012 com o intuito de 

estimular o gosto e a curiosidade pela escrita e pela interpretação teatral, promovendo 

a valorização da língua portuguesa e o reconhecimento desta e do teatro como 

veículos para o desenvolvimento da identidade lusófona e de enriquecimento pessoal e 

interpessoal. O K Cena é um projeto do Teatro Viriato desenvolvido em parceria 

com o Teatro Vila Velha (Brasil), o Instituto Camões/Centro Cultural Português – Polos 

do Mindelo (Cabo Verde) e de São Tomé e Príncipe e o Teatro Nacional D. Maria II 

(Lisboa) 

Consulte a ficha artística completa no site do Teatro Viriato 

SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)



TEATRO

20
FEVEREIRO

sáb 16h00

m/ 12 anos

A FRAGILIDADE 
DE ESTARMOS JUNTOS
MIGUEL CASTRO CALDAS, ANTÓNIO ALVARENGA 
E SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA

A democracia vive tanto da luta pelo poder como da capacidade de dele 
abdicar. Luta e abdicação em doses que não se anulem, que se misturem.
Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa

©
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60 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) 

/ 7,503 (frisas frontais) / 5,003 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Texto Miguel Castro Caldas Criação e interpretação António Alvarenga, Miguel Castro 

Caldas e Sónia Barbosa (Artista Associada do Teatro Viriato) Design de luz Cristóvão 

Cunha Produção executiva Guida Rolo Produção Criss Cross Coprodução Teatro 

Viriato 

PT

“A fragilidade de estarmos juntos” é um espetáculo sobre os dilemas 
que surgem quando se vive casado com a democracia. Propõe um 
diálogo sobre temas atuais, complexos e estruturantes relacionados 
com o nosso futuro coletivo e individual: a democracia, o liberalismo, 
o populismo e a (re)ascensão de modelos autoritários. 

Apesar de pensada há algum tempo, a criação deste espetáculo 
acabou por ser acelerada pela receção e pelo impacto público da 
peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues. 
Propondo-se a estender o debate sobre os temas levantados por 
este espetáculo, em “A fragilidade de estarmos juntos” a luta pelo 
(e de) poder e a capacidade de abdicar dele coexistem como bases 
estruturantes da democracia. Será este um sistema em que a sua 
força reside nas suas fragilidades?  

EN

“A fragilidade de estarmos juntos” (“The fragility of being together”) 
is a show about the dilemmas that crop up when you are married to 
democracy. It’s a conversation about the pressing themes, complex and 
structural in nature, that concern our collective and individual futures: 
democracy, liberalism, and the rise of authoritarian political models.

A FRAGILIDADE 
DE ESTARMOS JUNTOS

SALA DE ESPETÁCULOS

08 a 12 e 15 a 18 FEV // RESIDÊNCIA ARTÍSTICA



Porque acreditamos em múltiplas possibilidades de análise do real, 
pensamos que talvez a alternativa à ditadura não seja um duelo a dois. 
Talvez não seja construída pelo combate. Talvez seja a dúvida. Não 
a hesitação, mas a criação convicta de condições para a hesitação, 
para o diálogo, para a divergência, para o desenvolvimento de futuros 
singulares, eternamente provisórios. 
Miguel Castro Caldas, António Alvarenga e Sónia Barbosa

CONVERSA APÓES ESPETÁCULO

20
FEVEREIRO

sáb 17h00

m/ 6 anos

BOCA LIVRE
COM ANTÓNIO ALVARENGA, MIGUEL CASTRO CALDAS 
E SÓNIA BARBOSA | MODERAÇÃO PEDRO SANTOS GUERREIRO

ANTÓNIO ALVARENGA © José Frade

SÓNIA BARBOSA © Artur Cunha PEDRO SANTOS GUERREIRO © Tiago Miranda

MIGUEL CASTRO CALDAS © Primavera dei Teatri



60 min.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Convidados António Alvarenga, Miguel Castro Caldas e Sónia Barbosa 

Moderação Pedro Santos Guerreiro

PT

Na segunda edição de “Boca Livre”, convidamos o professor e 
investigador António Alvarenga, o dramaturgo Miguel Castro Caldas 
e a encenadora e atriz Sónia Barbosa para uma conversa moderada 
pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro. A Democracia e a sua 
relação com o espetáculo será o foco central deste encontro.

“Boca Livre” é a nova proposta de programação de conversas do 
Teatro Viriato. Um espaço onde teremos a oportunidade de dialogar 
com os artistas, conhecer a sua obra e de refletir como esta se 
relaciona com os temas prementes da atualidade.

EN

“Boca Livre” is Teatro Viriato’s new programme of conversations and 
debates, which will give us the opportunity to engage with artists on 
pressing societal issues as they relate to their artistic work. For the 
second event, we have invited the writer and actor António Alvarenga, 
the stage director and playwright Miguel Castro Caldas and the stage 
director and actress Sónia Barbosa for a conversation chaired by the 
journalist Pedro Santos Guerreiro.

BOCA LIVRE

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO

26 e 27
FEVEREIRO

ALEKSEI OU A FÉ
ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA

RITUAL DE DOMINGO

O corpo do bebé lambido pelas ondas do Mediterrâneo não me sai da 
cabeça. Pouco sobrevive a uma imagem como esta. Aquilo que sobrevive, 
no fim de tudo, são as lágrimas. As lágrimas são aquilo que não me deixa 
matar Deus. Enquanto houver lágrimas destas talvez possa haver Deus.
Sónia Barbosa 

©
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sex e sáb 21h00

m/ 14 anos
ESTREIA



PT

“Aleksei ou a Fé” completa a trilogia do “Projeto Karamázov” de 
Sónia Barbosa, Artista Associada do Teatro Viriato. Aliocha é o 
protagonista da obra “Os Irmãos Karamázov”, de Dostoiévski, onde 
é apresentado com uma aura de quase santidade. É sobre o seu 
percurso na obra que se debruça esta estreia. Dostoiévski afirmou 
que a luta interior entre a dúvida e a fé iria continuar até ao fim da 
sua vida. À encenadora também interessa interrogar a nossa fé, se 
é que a temos. Em que é que conseguimos ainda acreditar? 

Abordar, agora, os temas de Aliocha irá colocar-nos em contacto 
com elementos que podem ser regeneradores: o ponto de vista das 
crianças, a importância da memória para nos ajudar a deslindar o 
futuro, a presença constante da morte e a força de ritualizar. 

EN

“Aleksei ou a Fé” (“Alexei or Faith”) is the final play in Teatro Viriato 
Associate Artist Sónia Barbosa’s “Karamazov Project” trilogy. Alyosha 
is the protagonist of The Brothers Karamazov by Dostoyevsky, who 
presents him in an almost saintly light. This première is a study of the 
character’s journey throughout the book.

ALEKSEI OU A FÉ

120 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) 

/ 7,503 (frisas frontais) / 5,003 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Encenação e dramaturgia Sónia Barbosa Interpretação Hugo Inácio, 

Ivan Romero, Juan Brizida e Sónia Barbosa Espaço cénico e figurinos Ana Limpinho 

Desenho de luz Cristóvão Cunha Música Ana Bento Fotografia e vídeo Luís Belo 

Comunicação e imagem Nuno Rodrigues Consultoria dramatúrgica Anabela Mendes 

Produção Ritual de Domingo Associação Artística Coprodução Teatro Viriato 

Apoios Projeto Karamázov Teatro Viriato e Município de Viseu 

SALA DE ESPETÁCULOS

22 a 24 FEV // OFICINA

com alunos dos cursos de Artes Performativas

da Escola Superior de Educação de Viseu



CONVERSA | CONFERÊNCIA

27
FEVEREIRO

DOSTOIÉVSKI, CRIAÇÃO 
TEATRAL E INVESTIGAÇÃO
TRÊS PERSPETIVAS EM DIÁLOGO
SÓNIA BARBOSA ARTISTA ASSOCIADA

Quais são as ideias de cruzamento entre literatura (neste caso, a russa 
e, especificamente, a de Dostoiévski) e o teatro? Entre investigação 
científica e prática artística?
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PT

A encenadora Sónia Barbosa convida-nos a ocupar o espaço cénico 
da peça “Aleksei ou a Fé”, em modo de conversa, tendo como 
ponto de partida o “Projeto Karamázov”. Um projeto de pesquisa 
e criação teatral desenvolvido a partir da obra literária “Os Irmãos 
Karamázov”, de Fiódor Dostoiévski, que surge no âmbito da tese de 
doutoramento da artista em Estudos de Teatro e que deu origem a 
três peças de teatro e diversas oficinas.  

As convidadas desta sessão são Anabela Mendes, professora na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Ana Matoso, 
professora e investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e 
Cultura (CECC) da Universidade Católica Portuguesa. 

EN

Stage director Sónia Barbosa invites us to step into the theatrical space 
of her play “Aleksei ou a Fé” (“Alexei or Faith”), with a conversation that 
takes her “Karamazov Project” as its starting point. The project, equal 
parts research and dramatic creation, is based on Fyodor Dostoyevsky’s 
masterpiece The Brothers Karamazov and was developed alongside a 
doctoral thesis in Theatre Studies, resulting in three stage plays and 
several workshops.

DOSTOIÉVSKI, CRIAÇÃO 
TEATRAL E INVESTIGAÇÃO
TRÊS PERSPETIVAS EM DIÁLOGO

90 min. aprox.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Coordenação Sónia Barbosa 

Convidados Anabela Mendes e Ana Matoso

SALA DE ESPETÁCULOS



PALESTRA-PERFORMANCE 

01 a 05 
MARÇO

MEDO E FEMINISMOS
DE MARIA GIL E MIGUEL BONNEVILLE 
TEATRO DO SILÊNCIO 

Ele: Tenho medo de bater no fundo e de não conseguir regressar. Ela: 
Tenho medo de cães. Ele: Tenho medo de ratazanas. Ela: Tenho medo de 
ser enterrada viva. Ele: Tenho medo que me assaltem a casa. Ela: Tenho 
medo de andar de metro, de comboio ou de autocarro com muita gente. 
Ele: Tenho medo que me assaltem a casa comigo lá dentro. Ela: Tenho 
medo que um grupo de pessoas se deite em cima de mim.
Maria Gil e Miguel Bonneville, “Medo e Feminismos”

©
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seg a sex (horários a definir com as Escolas Secundárias 

interessadas) | m/ 14 anos | Transmissão online



PT

“Medo e Feminismos” integra o ciclo de palestras-performance 
intitulado “O Pessoal é Político”, dirigido a escolas secundárias. 
Criadas a partir da história de vida dos artistas Maria Gil e 
Miguel Bonneville, são também um espaço de debate sobre 
temas estruturantes de qualquer sociedade, como o amor, a 
política, o medo, a religião ou o feminismo. Depois de “Religião e 
Moral”, regressamos ao SubPalco na companhia dos artistas que 
realizaram um filme a partir da palestra-performance original. 

Nesta palestra-performance encontramos duas pessoas que 
manifestam um saber arquivista sobre medos, evocando medos 
passados, presentes e futuros a partir dos seus conflitos 
interiores. Medos que se transformam em medos sociológicos, 
em manifestações do controlo político que é exercido sobre os 
indivíduos. 

EN

“Medo e Feminismos” (“Fear and Feminisms”) is a lecture-cum-
performance by Marta Gil and Miguel Bonneville, aimed at secondary 
education students. As archivists, they will use their combined 
knowledge to lead a discussion about fear, with each performer using 
their own internal conflicts to evoke past, present and future fears.

MEDO E FEMINISMOS

SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)

60 min. 

preço único 1,503 (streaming para escolas)

mediante marcação na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

Filme Realização, fotografia e interpretação Maria Gil e Miguel Bonneville Edição de 

vídeo Zito Marques Filmagem de arquivo Joana Linda Produção Teatro do Silêncio

Espectáculo 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 / Direção-Geral das Artes



OFICINA | TEATRO

13  
MARÇO

ORIGINALIDADE 
= HONESTIDADE
ORIENTAÇÃO JACINTO LUCAS PIRES

Lição que os atores me ensinaram: uma voz constrói-se à volta de um 
mistério.
Jacinto Lucas Pires

©
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sáb 15h00 às 18h00

m/ 16 anos



PT

O dramaturgo Jacinto Lucas Pires, criador do texto da peça 
“Escrever, Falar”, convida-nos para uma oficina sobre a criação de 
textos teatrais na qual se irão explorar alguns conceitos, como: 
a estrutura como mecanismo que põe um corpo de ideias em 
movimento; a evolução das personagens entre um início e um fim, 
revelando a sua verdadeira identidade; as vozes que compõem o 
diálogo como ações que provocam avanços e recuos; a busca de um 
ponto ideal em que tudo é misterioso e espantosamente claro.

Para tudo isto, Jacinto Lucas Pires recomenda “não ter medo 
da tensão entre a língua em que escrevemos e a língua em que 
falamos. Pelo contrário, usá-la a favor do que queremos dizer”.

EN

The playwright Jacinto Lucas Pires invites us to a workshop dedicated 
to the creation of theatrical texts. Ideas around textural structure, 
character development and the voices which are the starting point for 
any dialogue will be explored.

ORIGINALIDADE 
= HONESTIDADE

SALA DE ESPETÁCULOS

180 min. 

preço único 53 

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 12 pessoas



TEATRO 

13  
MARÇO

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

A vida acontece quando estamos absolutamente desatentos. Não há nada 
escrito. Nenhuma receita, nenhum truque. 
Jacinto Lucas Pires, “Escrever, Falar”
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60 min. aprox. 

preço único 53 // descontos não aplicáveis

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 Fotografia Simão do Vale Africano e Patrícia Ferreira Apoio à 

residência Teatro Viriato Apoio Teatro Nacional São João Coprodução Momento 

Artistas Independentes e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão

PT

Dois homens sentados num banco corrido de madeira. Encontram-
-se em lado nenhum e não sabemos como ali chegaram. Cobertos 
com o seu impermeável, partilham as suas histórias como quem 
constrói um guião. Viajam repetidamente em várias narrativas que 
eles próprios vão moldando tal como o tempo os molda a eles e 
os faz crescer e ganhar corpo à medida que falam e escrevem um 
destino partilhado.

“Escrever, falar” é uma dramaturgia de Jacinto Lucas Pires que 
conta com a encenação de Simão do Vale Africano. Uma encenação 
que nos imerge numa fusão entre o real e o imaginário, conferindo 
à dramaturgia uma fisicalidade quase cómica que quebra o 
dramatismo da vida destes dois homens. 

EN

“Escrever, falar” (“Writing, talking”) is a playscript, written by Jacinto 
Lucas Pires and staged by the director Simão do Vale Africano. This 
staging plunges us deep into a blend of the real and the imaginary, 
bestowing upon the text a physicality that is almost comical in nature.

ESCREVER, FALAR

SALA DE ESPETÁCULOS



OFICINA

17 
MARÇO

SABER E SABOR: 
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?
ORIENTAÇÃO MARTA BERNARDES E VANDA R. RODRIGUES

O que podem os artistas apaixonados pela literatura, pela poesia, pela 
palavra, fazer para dotar os que já se oferecem todos os dias à missão de 
plantar o apetite pela leitura em milhares de crianças e jovens?
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qua 19h00 | público-alvo Professores de Língua Portuguesa 

ou formadores da área da promoção da leitura



240 min.

preço único 53 

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 12 pessoas

PT

Como se conversa com um chef sobre cozinha? É uma pergunta 
difícil, mas também estimulante. É este o princípio que leva a 
equipa artística do espetáculo “Plano Comensal de Leitura” a propor 
uma oficina para professores e todos os interessados na Língua 
Portuguesa e na promoção de hábitos de leitura junto de crianças e 
jovens. 

Mas se esta é já uma missão há muito abraçada pelos professores, 
que contributo podem dar os artistas? Esta é precisamente uma das 
questões que serão exploradas nesta oficina, para que os artistas 
que vivem a palavra enquanto sabor, possam reenergizar aqueles 
que transmitem a beleza do saber. No final, espera-se que todos 
sejam capazes de elencar os ingredientes deste banquete e trocar 
receitas entre si.

EN

How do you talk to a chef about cooking? This is a difficult but exciting 
question. It’s also the premise behind this workshop for teachers 
and people who are interested in the Portuguese language and in 
encouraging good reading habits among children and teenagers.

SABER E SABOR: 
UMA DIETA IMPOSSÍVEL?

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO E LITERATURA

18 a 20 
MARÇO

PLANO COMENSAL DE LEITURA
DE MARTA BERNARDES 
A PARTIR DO LIVRO VAMOS COMPRAR UM POETA DE AFONSO CRUZ

O pai apontou para o poeta que fungava e não tinha patrocínio nas roupas 
e perguntou se aquele exemplar era subversivo, que é a característica 
mais temida nos poetas, é o equivalente à agressividade dos cães.
O senhor da loja respondeu: Está abaixo dos dois por cento. É sempre 
necessário serem um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa 
demasiado e não gera lucro… 
Afonso Cruz, “Vamos comprar um poeta”
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qui 10h30 e 15h00 e sex 10h30 | Escolas (m/ 12 anos)

sáb 10h30 | Famílias (m/ 12 anos)



60 min.

preços únicos

Escolas 2,503 (Sala de Espetáculos) | 1,503 (streaming para escolas)

Famílias 43 (Sala de Espetáculos)

lotação para as Escolas 1 turma/ sessão

Direção artística Marta Bernardes Cocriação e interpretação Catarina Carvalho 

Gomes, João Castro, Vanda R. Rodrigues e Ricardo Vaz Trindade Produção executiva 

Vanda R. Rodrigues Direção técnica Ricardo Vaz trindade Fotografia e vídeo Belmiro 

Ribeiro Apoio à produção Catarina Carvalho Convidados especiais Afonso Cruz e 

Álvaro Laborinho Lúcio Coprodução Colecção B Associação Cultural, São Luiz Teatro 

Municipal e Teatro Viriato Apoio Mala Voadora e Câmara Municipal de Évora Projeto 

financiada pelo Governo de Portugal/Direcção-Geral das Artes

PT

“Plano Comensal de Leitura” é um espetáculo que estabelece um 
diálogo com a obra “Vamos comprar um poeta” de Afonso Cruz. Na 
sociedade consumista retratada no livro, em que tudo pode ser 
medido e comprado, a protagonista, uma adolescente pespineta e 
observadora, escolheu ter um poeta. Um poeta não sai caro nem 
suja muito – como acontece com os pintores ou os escultores – mas 
pode transformar muita coisa. E a presença deste curioso bicho de 
companhia vai, pouco a pouco, transformar a realidade da sua família. 

A partir desta narrativa, o espetáculo, repleto de sentido de humor 
e de sentido de amor, convida a refletir sobre o papel do teatro e da 
arte na discussão de temas como a política, a diferença entre preço 
e valor, ou a beleza e a utopia.

EN

“Plano Comensal de Leitura” (“Reading Meal Plan”) establishes a 
dialogue with Afonso Cruz’s book Vamos comprar um poeta (Let’s buy 
a poet), which portrays a consumerist society where everything can 
be measured and bought. The protagonist, an insolent and perceptive 
teenager, chooses to own a poet. Little by little, the presence of this 
strange pet will transform her family’s reality.

PLANO COMENSAL DE LEITURA

SALA DE ESPETÁCULOS



OFICINA

19 
MARÇO

UMA QUESTÃO DE APETITES
ORIENTAÇÃO CATARINA CARVALHO GOMES E JOÃO CASTRO

Nesta coisa da leitura não é fácil ter apetite e muito menos sabermos que 
dieta é, para cada um de nós, a mais indicada, a mais saudável e a que 
mais contribui para o bem-estar e bom crescimento.
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com as Escolas do 3º ciclo interessadas | m/ 12 anos



120 min.

preço único 33 

inscrições na bilheteira através de: 

e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110

lotação 1 turma/sessão 

PT

Catarina Carvalho Gomes e João Castro chegam ao Teatro Viriato 
com o espetáculo “Plano Comensal de Leitura”, mas também 
trazem um convite para os jovens a partir dos 12 anos: explorar ou 
descobrir a leitura através de uma oficina.

Neste encontro, com duração de duas horas, os artistas partilham 
com os jovens as suas experiências de nutrição poética, escutam as 
suas dificuldades e enjoos, bem como os seus desejos e carências 
e propõem uma conversa que possa culminar com a escrita de um 
plano alimentar literário personalizado e dos fundamentos que o 
justificam. Atrevem-se a provar?

EN

In this two-hour workshop, the artists share their experiences of poetic 
nourishment with youngsters, listening to their worries and problems 
and finding out about the things that excite them. At the end of this 
conversation, each participant will have their own literary diet plan as 
well as an understanding of its underlying principles. Do you dare to try 
it?

UMA QUESTÃO DE APETITES

SALA DE ESPETÁCULOS



Quero fazer um Teatro com funções sociais bem definidas. O palco deve 
refletir a vida real. O público deve ser confrontado com o que se passa lá 
fora para refletir em como administrar melhor a sua vida. 
Bertolt Brecht

TEATRO

24 a 27
MARÇO

qua a sáb 19h30

m/ 14 anos

SENSO
DE BERTOLT BRECHT
ENCENAÇÃO FRAGA 

©
 D

R

ESTREIA



Duração a definir 

preço A: 103 (plateia e camarotes) 

/ 7,503 (frisas frontais) / 5,003 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

Conceção, direção, dramaturgia e espaço cénico Fraga Interpretação André 

Albuquerque, Guilherme Gomes, Jorge Manuel Fraga, Loff Olufson, Lucinda Leal 

Loureiro, Mariana Veloso, Rita Camões e participantes do Laboratório de Criação 

Teatral BB2021 Banda sonora e música ao vivo Galo Cant’às Duas Desenho de luz 

Cristóvão Cunha

PT

Como se toma uma decisão? Como se distingue o certo do errado? 
Como se julga a exceção à regra? Estas são algumas das questões 
a que o encenador Fraga procura responder na sua nova criação. 

“SENSO” parte das peças didáticas de Bertolt Brecht e de um 
laboratório de criação realizado no Teatro Viriato com a comunidade 
de Viseu. 

A peça procura conduzir o público numa releitura dramatúrgica 
das obras do autor alemão, que sempre defendeu um teatro que 
refletisse sobre as questões sociais da época. Não é coincidência 
que este trabalho seja apresentado na mesma data em que se 
celebra o Dia Mundial do Teatro (27 de março). Seremos todos 
confrontados com o que se passa no mundo e espicaçados a tomar 
as nossas decisões. 

EN

“SENSO” (“SENSE”) seeks to guide the audience through a dramatic 
reading of the oeuvre of Bertolt Brecht, who staunchly defended the 
idea that theatre should reflect the social issues of its day. It’s no 
coincidence that this event will take place on March 27th, World Theatre 
Day. We will first be confronted with what’s going on around the world, 
before being pushed to make our own decisions.

SENSO

SALA DE ESPETÁCULOS

OUT’20 a MAR’21 // LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO TEATRAL BB2021

15 FEV a 24 MAR’21 // RESIDÊNCIA ARTÍSTICA com GALO CANT’ÀS DUAS 



dança clássica

BARBARA GRIGGI 

linguagem de movimento gaga

HUGO MARMELADA

reportório akram khan company

ANDREJ PETROVIČ

improvisação william forsythe

CYRIL BALDY

laboratório coreográfico

FORMADOR A DEFINIR

PÚBLICO-ALVO 
GRUPO A Estudantes de dança, dos 15 aos 18 anos
GRUPO B Estudantes e profissionais de dança, maiores de 18 anos
GRUPO C Não profissionais com experiência em dança, maiores de 18 anos

programa intensivo de formação em dança

12 -18 JUL’21
teatro viriato, viseu

uma iniciativa da COMPANHIA PAULO RIBEIRO 
e do TEATRO VIRIATO

INSCRIÇÕES

a partir de 

01 MAR’21



A PARTIR DE JANEIRO, MARQUE O 
SEU ENCONTRO ÀS CEGAS COM OS 
LIVROS ESCOLHIDOS PELOS NOSSOS 
ARTISTAS PARA SI.

À sua espera teremos livros embrulhados e 

etiquetados com um pequeno enigma que o 

ajudará a escolher o companheiro ideal de 

leitura. Pode adquirir na bilheteira do Teatro 

Viriato ou encomendar nas Livrarias Pretexto/

Leya, em Viseu, ou Poesia Incompleta, 

uma das únicas 4 livrarias exclusivamente 

dedicadas à poesia em todo o mundo!

curadoria Susana Cardoso 
parceria Livraria Pretexto/Leya, Viseu 
e Livraria Poesia Incompleta (Lisboa)

+ info 
bilheteira@teatroviriato.com ou 232 480 110



EXPOSIÇÃO // GALERIA TEATRO VIRIATO

JANEIRO a
MARÇO

DESCONCENTRAÇÃO
fotografias de CARLOS FERNANDES e RAQUEL BALSA

De facto, uma política cultural que se preocupe em alargar a geografia e a 
eficácia social das manifestações artísticas, em lugar de des-centralizar 
o centro, deveria contribuir para des-concentrar os pólos de criação e 
produção; isto é multiplicar os centros e, então, possibilitar a itinerância 
e troca entre eles.  

João Luís Oliva, “Artes e Ideias da desconcentração. Práticas culturais 
de outros centros” (2014)
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m/ 8 anos

Entrada gratuita

Conceção do espaço expositivo Carlos Fernandes com o apoio de Teresa Vale 

e Paulo Matos Apoio Movecho Produção Teatro Viriato

PT

Fruto de uma parceria feliz com o Palácio do Gelo Shopping, 
iniciada em 2015, o Teatro Viriato ocupa uma loja na qual dinamiza 
exposições com fotografias e vídeos que fazem parte da sua 
memória e arquivo.

Até março de 2021, esta Galeria acolhe a exposição 
“Desconcentração”, da autoria dos fotógrafos Carlos Fernandes e 
Raquel Balsa, que ao longo de 2019, ano em que o Teatro Viriato 
assinalou os 20 anos de atividade, eternizaram em imagens os 
trabalhos artísticos produzidos e coproduzidos no Teatro Viriato. 

É uma mostra que retrata um pouco do que é o contributo do Teatro 
Viriato para desconcentrar os polos de criação e produção artísticas 
nacionais. 

EN

The Teatro Viriato Gallery at the Palácio do Gelo Shopping Mall will be 
hosting the exhibition “Desconcentração” (“Decentralisation”) until 
March 2021. It brings together images of some of the artistic works 
produced, co-produced and premiered at Teatro Viriato in 2019, when 
we celebrated 20 years of activity. The exhibition shines a light on 
the contribution that Teatro Viriato has made towards decentralising 
practices of artistic creation and production in Portugal.

DESCONCENTRAÇÃO

GALERIA TEATRO VIRIATO // PALÁCIO DO GELO SHOPPING · PISO 2



MARÇO a MAIO 

A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM
SEMINÁRIO DE TEATRO-DANÇA-SOM EM MOIMENTA DA BEIRA

COORDENAÇÃO LUÍS ANDRÉ SÁ E NUNO VEIGA ARTISTA ASSOCIADO
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A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM

Era importante, para o pintor, viajar pelo país, afirmar a variedade de 
regiões e costumes de Portugal. In situ, reunia informações, fazia esboços, 
fotografava… e depois executava a obra em atelier, mantendo um perfeito 
equilíbrio entre a realidade e o olhar artístico.
Odete Paiva, Diretora do Museu Nacional Grão Vasco

Em 2021, o Teatro Viriato e o Museu Nacional Grão Vasco iniciam, 
em parceria, um novo projeto que desafia as crianças e os jovens 
de Moimenta da Beira a explorarem a criação artística e o legado 
que habita o museu, eixos de ação que são já uma constante nesta 
colaboração já com 10 anos.

A partir da exposição temporária de pintura de género intitulada “A 
construção de uma imagem”, patente no Museu Nacional Grão Vasco, a 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA

partir de 16 de março de 2021, e na companhia do coreógrafo e bailarino 
Luís André Sá e do artista sonoro Nuno Veiga, os alunos do 2.º e 3.º 
ciclos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira criarão um 
espetáculo com base no estudo de três das obras expostas.

Tal como o pintor se faz à estrada para descobrir o que deseja pintar, 
também os alunos irão descobrir o Museu e o Teatro, enquanto espaços 
de criação. É o contacto direto com a realidade e o diálogo com os 
espaços de inspiração – como um Museu ou um Teatro – que permite 
experienciar na pele e no osso a transformação e o pensamento que, 
em tempo real, a arte produz no ser humano.

O início das sessões com os alunos coincidirá com a inauguração da 
exposição.

parceria



A CAMINHO DE MIM
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES TEIXEIRA, ARMAMAR
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A CAMINHO DE MIM

Apesar da interrupção e da incerteza dos dias nas escolas, o programa 
de oficinas e espetáculos intitulado “A Caminho de Mim”, que iniciámos 
no ano letivo 2019-2020 no Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira 
(Armamar), prossegue em 2020-2021. Este programa é dirigido a alunos 
dos quatro ciclos do ensino obrigatório, que são desafiados por vários 
artistas a explorarem, através da escrita criativa, da dramaturgia, da 
leitura, da expressão dramática e da expressão corporal, competências 
variadas que contribuam para o seu sucesso escolar. 



A CAMINHO DE MIM // 2020/2021

PROGRAMA // 2021

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

GUILHERME GOMES

Oficina > grupo da oficina de teatro do Agrupamento de Escolas de Armamar

Parceria 

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar 

Financiamento

Parceria para 

a residência 

artística

Promotor



A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2021 

ROTEIRO DIGITAL PARA A BOA MORTE

GRAEME PULLEYN ARTISTA ASSOCIADO, TOMÁS PEREIRA E FRANCISCO MARIZ RODRIGUES

Um projeto do Teatro Viriato e da Leigos para o Desenvolvimento

ROTEIRO DIGITAL PARA A BOA MORTE

©
 D
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Imaginem que chega a casa depois do trabalho com saudades de São 
Tomé. Ou que nunca foi a São Tomé e gostaria de lá ir. Imaginem que abre 
o seu computador e, de repente, se encontra junto à estrada, na entrada do 
Formiguinha.

Um guia recebe-o e indica-lhe o caminho. Passeiam juntos, passam pelo 
Largo da Amoreira, atrás da casa do Manuel, chegam ao Largo da Sede 
de Portugal, passam pela Rua do Embondeiro ao som da mais bela das 
músicas e terminam no terreiro onde se apresenta o Tchiloli. Pelo caminho, 
ouvem histórias dos moradores, canções tradicionais, aprendem sobre 
técnicas tradicionais e até ouvem os vossos próprios pensamentos nas 
vozes e nos sotaques de outros curiosos que já fizeram esta viagem e a 
gravaram para si.



ROTEIRO DIGITAL PARA A BOA MORTE

Promotor

Com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian

“Roteiro Digital para a Boa Morte” pretende ser uma visita guiada em vídeo 
pelo Bairro, pelas suas tradições e pelos seus habitantes, por um lado, e 
um encontro de olhares exteriores sobre as diferentes esquinas e lugares 
da Boa Morte, por outro. 

O projeto, ainda em desenvolvimento, divide-se em duas partes a realizar 
ao longo de 2021. Numa primeira fase, Graeme Pulleyn desloca-se a São 
Tomé para terminar os ensaios para a sua “Visita ao Bairro da Boa Morte”. 
Acompanhando-o, Tomás Pereira para orientar uma formação de vídeo e 
montagem com uma equipa de formandos são-tomenses e filmar com os 
formadores a visita guiada “Roteiro Digital para a Boa Morte”.

Em simultâneo, e à distância, o ilustrador Francisco Mariz Rodrigues 
desenhará o mapa desta visita guiada, que em breve estará disponível à 
distância de um clique num site onde poderá (re)visitar São Tomé sempre 
que quiser.



NUNO VEIGA
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RAFAELA SANTOS
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MICKAËL DE OLIVEIRA 
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Eles são músicos, coreógrafos, dramaturgos, artistas sonoros, encenadores, 
atores e atrizes, todos construtores de realidades performativas em vários 
formatos, em Viseu. Assumindo um compromisso mútuo, artistas e Teatro 
partilham períodos de presença e atividade regulares no mesmo espaço, 
através do debate e da discussão, durante o período de criação artística, 
ou da abertura perante encomendas artísticas, ou do contacto com outros 
artistas, abrindo possibilidades de coprodução, de espaço para o ensaio ou 
a residência artística, disponibilizando-se para encontros com o público ou 
para o ensaio do risco e do erro. Após a entrada de Leonor Barata, em 2019, 
e Nuno Veiga, em 2020, é com muito prazer que anunciamos Mickaël de 
Oliveira como novo Artista Associado do Teatro Viriato.

ARTISTAS ASSOCIADOS

ARTISTAS ASSOCIADOS

Fica o convite para conhecer 

e acompanhar o trabalho dos 

nossos Artistas Associados.

ANA BENTO
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FERNANDO GIESTAS
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ROMULUS NEAGU
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SÓNIA BARBOSA
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

Ao longo de mais de 20 anos de história, o Teatro Viriato tem assumido um 
lugar central na criação artística nacional. Além da nossa programação re-
gular, somos ainda uma casa que acolhe artistas em diferentes estágios das 
suas produções, com o objetivo de oferecer as melhores condições de tra-
balho para que desenvolvam as suas criações de braço dado com as musas 
(e com uma equipa especializada que não as deixa dormir). Residências ar-
tísticas e técnicas, espaços de discussão e construção dramatúrgica, apre-
sentações experimentais, leituras encenadas com e sem público, testes de 
palco ou de equipamento. No Teatro Viriato não há um centímetro quadrado 
que não respire uma ideia ou que não sirva de cenário ou de incubadora a 
um qualquer projeto. Nesta temporada acolhemos:

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

04 a 06 JAN // MÚSICA

GONGORI

GONÇALO ALEGRE

18 JAN // INSTALAÇÃO VISUAL

POROMECHANICS

CATARINA MIRANDA

5 Sentidos 

– Rede de Programação Cultural

18 a 20 JAN // TEATRO 

REPÚBLICA

AMARELO SILVESTRE

01 a 05 FEV // TEATRO

VAI PARA A TUA TERRA 

KELI FREITAS 

Bolsa Espaço do Tempo/ 

BPI | Fundação “la Caixa”

08 a 12 e 15 a 19 FEV // TEATRO

A FRAGILIDADE 

DE ESTARMOS JUNTOS

MIGUEL CASTRO CALDAS

15 FEV a 24 MAR // TEATRO

SENSO

FRAGA

GALO CANT’ÀS DUAS

08 a 12 MAR // TEATRO

ESCREVER, FALAR

JACINTO LUCAS PIRES

SIMÃO DO VALE AFRICANO

15 a 21 MAR // TEATRO

PLANO COMENSAL DE LEITURA

MARTA BERNARDES

29 a 31 MAR // DANÇA

POROMECHANICS & CABRAQIMERA

CATARINA MIRANDA

5 Sentidos 

– Rede de Programação Cultural



ARTISTAS RESIDENTES

Os Artistas Residentes, desde 2018, são a Joana Craveiro, o João 
Fiadeiro e o Henrique Amoedo. Fundadores da Nova Dança Portuguesa, 
antropólogos desafiantes das nossas mágoas e cicatrizes coloniais ou 
pioneiros na procura de um modo de estar inclusivo para as artes, estes 
profissionais de reconhecido mérito nacional e internacional exploram 
propostas artísticas com abertura à cidade, ao país e ao mundo, numa 
relação de estreita cumplicidade com o Teatro Viriato. Ao longo dos 
últimos três anos, os seus projetos e as suas ideias entranharam-se na 
cidade, ganharam novos formatos e novos públicos, transformando-se em 
projetos e em encontros que já fazem parte da estrutura, da História e da 
Identidade do nosso Teatro.

Num diálogo e numa cumplicidade raros, em “Tempos de cólera”, 
Joana Craveiro criou, em 2020, com o Teatro Viriato, dois dos momentos 
mais marcantes nas artes performativas nacionais em tempos de 
confinamento: A partir do convite para celebrar o Dia Mundial do Teatro, 
respondeu à pergunta: Como vês o primeiro dia em que as portas do 

ARTISTAS RESIDENTES   
2018 a 2021

JOÃO FIADEIRO

JOANA CRAVEIRO HENRIQUE AMOEDO
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ARTISTAS RESIDENTES

teatro se voltarão a abrir?, com a promessa de criar “A gaveta”, para um 
só espectador, que estreou em dezembro, no Festival In Shadow. A 25 de 
abril, também a convite do nosso Teatro, e com o Teatro do Vestido, criou 
um momento único e irrepetível em “Na Cidade Lavada e Limpa”, ao 
percorrer, sozinha, uma Lisboa deserta, munida de um telemóvel com o 
qual contactava as personagens principais da história da nossa revolução. 
Foram 12 horas de streaming que nos permitiram sair à rua pela sua mão. 
Para 2021, Joana Craveiro conta apresentar uma nova criação, “Juventude 
Irrequieta”.

João Fiadeiro regressou ao nosso palco em 2020 para escancarar a 
porta de carga no palco e apresentar “O que fazer daqui para trás?”, 
um espetáculo sobre crises, exaustão e resistência que deixou o nosso 
público sem respiração. Em 2021, deseja regressar à nossa casa com os 
seus formandos do PACAP – Programa Avançado de Criação em Artes 
Performativas – do Fórum Dança, projeto, esse, que apresentou os seus 
trabalhos finais, pela primeira vez, no Teatro Viriato, em 2016, na altura 
sob a coordenação de Patrícia Portela, hoje nossa diretora artística. 

Henrique Amoedo e Dançando com a Diferença são hoje indissociáveis 
da vida regular no Teatro. Todas as terças-feiras, a sociedade como ela 
de facto é, diferente, inclusiva, intergeracional e abarcando variadas 
sensibilidades, entra no nosso Teatro e transforma-nos enquanto 
transforma tudo o que nos rodeia. Henrique Amoedo é um exemplo de um 
artista que transforma o lugar a quem fez a proposta, crescendo para lá 
do convite e das expectativas.

Haverá objetivo maior do que este?

Fica o convite para conhecer e 

acompanhar o trabalho dos nossos 

Artistas Residentes.



Dançamos com o corpo e não apesar do corpo. 

A Dançando com a Diferença é uma companhia de dança fundada em 
2001, na Madeira. Desde 2014, mantém uma relação cúmplice com o 
Teatro Viriato como Projeto Residente. A partir do Teatro, tem lançado 
à cidade de Viseu as sementes de um relevante trabalho artístico, 
pedagógico e de sensibilização para a inclusão social, um trabalho que 
tem sido acolhido com sucesso, quer pelo público quer por entusiastas 
da dança inclusiva e por escolas e instituições.

Com direção artística de Henrique Amoedo, e com a coordenação geral 
de Ricardo Meireles em Viseu, na Dançando com a Diferença, saúde 
(apoio terapêutico), educação e arte caminham juntas, numa tríade 
que visa a valorização individual. Todos estes eixos de ação contribuem 
para uma permanente atualização do discurso relativo à pessoa 
com deficiência, assegurando que há espaço para corpos diversos e 
perspetivas diferentes no domínio da dança contemporânea.

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A ARTE
O eixo artístico da Dançando com a Diferença é aquele que o público 
reconhece com maior facilidade, pois refere-se ao trabalho desenvolvido 
para palco em apresentações públicas, tanto pelo coletivo residente no 
MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Calheta) como pelo 
de Viseu. No Teatro Viriato, este último coletivo de dança inclusiva trabalha 
semanalmente e frequenta aulas lecionadas por artistas de diferentes 
disciplinas artísticas.

No seu repertório, a companhia Dançando com a Diferença conta com 32 
produções, onde se inclui a criação mais recente, “Gabo”, uma coprodução 
do Teatro Viriato estreada em dezembro de 2020 com um elenco composto 
exclusivamente por pessoas residentes no distrito de Viseu.
Dançando com a Diferença/Viseu > Coordenador geral Ricardo Meireles · 

Participantes Ana Cláudia Lopes, Anabela Teixeira, Camila Cabral, Carla Almeida, 

Catarina Campos, Cati Cardoso, Cuca Calheiros, Daniela Costa, Daniela Dias, Diogo 

Peres, Fernando Vieira, Filipe Domingues, Graça Rebelo, Hélder Cardoso, Helena 

Oliveira, Henrique Freitas, Inês Oliveira, Isabel Ferreira, Ismael Santos, João Estrela 

Azevedo, João Paulo Lopes, João Vasconcelos, Jorge Lopes, José António Correia, 

Juliana Ribeiro, Luísa Vaz, Margarida Carvalho, Natália Fonseca, Orlando Vicente, 

Rita Antunes, Rosana Costa, Sandra Farinha, Sara Dias, Sara Lourenço, 

Susana Tavares e Teresa Costa

DANÇANDO COM A DIFERENÇA  
PROJETO RESIDENTE

UM TEATRO A CAMINHO DE BREMEN
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DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A SAÚDE
Paralelamente às atividades de dança, a Dançando com a Diferença 
procura que as suas ações contemplem uma componente de apoio 
terapêutico que contribua para a preparação das pessoas com 
deficiência para a vida ativa, treinando a autonomia e capacidade de 
autorrepresentação, para que possam falar e agir por si próprias, o que se 
poderá refletir numa inclusão social mais plena e efetiva.

Também numa lógica de relação com a sociedade, em Viseu, a Dançando 
com a Diferença colabora com cinco instituições e uma escola, através da 
realização de uma aula semanal de dança inclusiva com os seus utentes, 
alunos e colaboradores:
APPACDM Viseu (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de Viseu) · APPDA Viseu (Associação Portuguesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo) · CAD Santo Estêvão (Centro de Apoio a Deficientes de 

Santo Estevão) – da União das Miseridórdias Portuguesas (UMP) · Internato Dr. Victor 

Fontes · APPACDM Viseu · Escola Secundária Viriato.

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A EDUCAÇÃO
É em Viseu que a Dançando com a Diferença passa a desenvolver o seu 
eixo de ação da formação em contexto escolar, iniciando nesta cidade um 
polo educativo, com a cumplicidade do Teatro Viriato e o apoio do programa 
municipal Viseu Educa. A promoção da inclusão nas escolas através da dança 
inclusiva é o objetivo que norteia a aproximação ao universo educativo.
No âmbito da ação deste polo educativo da Dançando com a Diferença, foram 
criados alguns projetos específicos que decorrem em contexto escolar e 
que se destinam a pessoas com e sem deficiência com dificuldades várias 
no ensino, sejam alunos, professores ou outros membros da comunidade 
educativa. Em comum, todos estes projetos partilham um potencial de 
inclusão que pode ser concretizado por diferentes vias:

1 IGUAL 1 · Oficina de dança inclusiva desenhada para professores, alunos e outros 

agentes da comunidade escolar e educativa.

CORO DA MUDANÇA · 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.

+INCLUSÃO ESCOLAS · Oficina de promoção da prática da dança inclusiva junto de 

crianças em idade escolar, contribuindo para a sensibilização sobre a importância 

desta prática na capacitação dos diferentes indivíduos.

PROJETO EDUCATIVO DANÇA INCLUSIVA · Programa de oficinas para profissionais 

do ensino orientadas por vários artistas e especialistas com diferentes abordagens 

de intervenção mas o objetivo comum de valorizar as capacidades dos alunos com 

quem trabalham. 

AULAS REGULARES DE DANÇA INCLUSIVA
A partir de 12 de JANEIRO no Teatro Viriato // ter 19h00 às 21h00 

Às terças-feiras, a companhia Dançando com a Diferença, dirigida por 
Henrique Amoedo (Artista Residente), ocupa o nosso Teatro com as aulas 
regulares de Dança Inclusiva. A capacitação e desenvolvimento estético-
artístico dos participantes e a criação de repertório para a companhia são 
os principais objetivos do trabalho desenvolvido, sob a coordenação de 
Ricardo Meireles.

Estas aulas regulares estendem-se também para lá do nosso edifício e 
acontecem em várias instituições de Viseu que trabalham com pessoas 
com deficiência, assim como na Escola Secundária Viriato. Nos contextos 
escolar e institucional, a Dançando com a Diferença foca a sua intervenção 
no desenvolvimento de atividades educacionais e de apoio terapêutico, 
iniciando aí um trabalho que permita vir a integrar esses participantes em 
futuras ações artísticas.



“Crescemos mais à sombra do que ao sol”. Esta frase de José Saramago como 
que ficou pendurada no interior do tempo que atravessamos, em particular nos 
últimos meses. Um tempo de descobertas, ajustes e adaptações que decorreu 
enquanto entrávamos, em câmara lenta, no universo deste autor para a 
criação da nossa mais recente peça, “Sinais de Pausa”.

Esta frase lembra-nos da condição do ser humano que é empurrado para 
a necessidade de se adaptar às correntes instáveis e de ser resiliente em 
circunstâncias adversas. Simultaneamente, revela a habitual tendência 
de considerarmos que os dias cruéis conduzem à aprendizagem e a uma 
inevitável sabedoria. É na sombra que nos obrigamos a ponderar os nossos 
passos, sobretudo no que diz respeito à procura do essencial. E o essencial 
somos nós mesmos. A consciência de onde estamos e do que queremos fazer.

O ano que passou colocou-se ferozmente diante do sol e atirou-nos 
desconhecidos desafios. Foram repensadas e avaliadas as múltiplas 
definições de ser e de estar, com corpo e mente ancorados numa realidade 
decretada. Algures num canto, sobressaíram os artistas em defesa da sua 
própria existência e da pertinência do seu contributo para a sociedade. A 
arte pode salvar vidas? Na prática, não, mas pode promover uma intervenção 
determinante e transformadora no indivíduo, capaz de o despertar para o 
essencial humano. E esta poderá ser uma forma de salvamento.

Acreditamos que este é um momento decisivo para sublinhar a importância 
da presença da arte e da cultura na sociedade. É tempo de elevar e dignificar, 
com urgência, o papel daqueles que se dedicam ao ofício da imaginação e da 
criatividade para (re)criar realidades. A nossa missão é reforçar a importância 
da proximidade, porque o contacto humano, mesmo sem contacto físico, é o que 
fortalece as ferramentas necessárias para nos mantermos sãos em tempos 
estranhos. Assim, o encontro é uma das nossas ferramentas de eleição, quer 
seja no mesmo espaço, embora com uma cadeira de intervalo, quer seja sem 
sair de casa, usando as plataformas digitais para explorar diálogos.

Perante o insólito e o inesperado, há um qualquer equilíbrio que se impõe. 
Talvez numa reflexão profunda sobre a luz e a sombra ou sobre o que achamos 
ver, mas se define no sentir. É essa, parece-nos, a ponte para o novo ano que 
se apresenta incerto, desafiador e, de certa forma, reagendado.

No fundo, a frase de Saramago, referida no início deste texto, apenas nos 
relembra a competência natural do ser humano para se reformular perante o 
hostil, o diferente, o novo. Assim sendo, feliz ano novo!
São Castro e António M Cabrita 

*os autores escrevem de acordo com o antigo acordo ortográfico

A RESILIÊNCIA PELO ENCONTRO
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A DANÇA E A LITERATURA
de e com CATARINA CÂMARA

22 e 23 FEV // Teatro Virgínia, Torres Novas

08 e 15 MAR // 23 Milhas, Ílhavo

PEEPING TOM REPERTÓRIO/COMPOSIÇÃO
com MARIA CAROLINA VIEIRA

27 MAR // Formato online

APOIO A JOVENS COREÓGRAFOS
08 a 12 MAR // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

EM FORMAÇÃO

MASTERCLASSES

EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

COMPANHIA PAULO RIBEIRO ·  EQUIPA

DIREÇÃO ARTÍSTICA 

São Castro e António M Cabrita

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA Sandra Correia

PRODUÇÃO Carlos Fernandes

COMUNICAÇÃO Liliana Rodrigues

DESIGN GRÁFICO Teresa Vale

COMPANHIA RESIDENTEESTRUTURA FINANCIADA POR

Teatro Viriato Largo Mouzinho de Albuquerque, 

3500-160  Viseu 

TEL. 232 480 110 

WEB. www.companhiapauloribeiro.com 

MAIL geral@pauloribeiro.com 

producao@pauloribeiro.com 

PROJETO JOVENS BAILARINOS
com TÂNIA CARVALHO

Estreia 27 JUN // Teatro Viriato, Viseu

LAST
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

19 FEV // Teatro Municipal de Vila Real

26 FEV // Cine-Teatro Louletano, Loulé

EM CRIAÇÃO

EM DIGRESSÃO



REDES DE PROGRAMAÇÃO

A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, com o intuito de apoiar e dinamizar 
o desenvolvimento das artes performativas em Portugal, organizando 
digressões de espetáculos e apoiando a produção de novas criações. 
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).  

REDES DE PROGRAMAÇÃO 

Acompanhe a atividade da Rede 5 Sentidos em

www.teatroviriato.com

Ao longo das últimas décadas, a região tem acolhido estruturas 
culturais que têm tido um papel fundamental para o desenvolvimento 
cultural deste território. Ainda que atuem em espaços geográficos 
distintos, ao fim de alguns anos de conhecimento mútuo, estas 
estruturas culturais decidiram organizar-se em rede para melhor 
pensar estratégias conjuntas de atuação e de reflexão. As estruturas 
que integram esta rede são: 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 (Viseu).  

REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES

Acompanhe a atividade da 

Rede Cultural Viseu Dão Lafões em

www.redecultural.cimvdl.pt



PERFORMART

Constituída em outubro de 2016, a PERFORMART – Associação para 
as Artes Performativas em Portugal – tem a missão de promover 
iniciativas que permitam o reconhecimento e o desenvolvimento 
sustentável do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais, 
estruturar redes de trabalho entre os seus associados, representar 
os interesses dos seus membros perante as instituições nacionais e 
internacionais e promover a 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.

PERFORMART 
ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

DIREÇÃO

Presidente ÁGORA – CULTURA E 

DESPORTO DO PORTO, S.A., E.M.

Vice-Presidente 

Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E.

1º Vogal Centro de Artes do Espetáculo de 

Viseu – Associação Cultural e Pedagógica

2º Vogal Pé de Cabra, Lda

3º Vogal Associação dos Amigos de Arte 

Inclusiva – Dançando com a Diferença

1º Suplente Teatro do Bolhão, Centro de 

Formação e Produção, CRL.

2º Suplente Círculo de Cultura Teatral / 

Teatro Experimental do Porto

+ info em:

performart.pt

ÓRGÃOS SOCIAIS · Mandato · 2020-2022



MECENATO CULTURAL

Amigos · 2021

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina 

Santos Almeida • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo 

• 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 • Joana Santareno Ferreira • 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 de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina 

Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Costa • 

Paula Cristina Cardoso • Paula Nelas • Renato Lopes e Margarida Leitão • 

Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes • E outros que optaram pelo 

anonimato.

OBRIGADO A TODOS 
OS AMIGOS E MECENAS 
DO TEATRO VIRIATO QUE 
APOIAM A CULTURA.



MECENATO CULTURAL

Mecenas · 2021

Apoio · 2021

Apoio à divulgação · 2021

Saiba como ser Amigo e Mecenas do Teatro Viriato 
em www.teatroviriato.com 



EQUIPA

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • 

Maria João Rochete Coordenação de Produção • Carlos Fernandes Produção • Paulo Matos 

Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa 

Rodrigues e Liliana Rodrigues Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • 

Gisélia Antunes Coordenadora de Frente de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente 

de Bilheteira e Comunicação 

Consultores Programação Maria de Assis Swinnerton · Comunicação Marisa Miranda · 

Colaboradores Assuntos Jurídicos António Ribeiro de Carvalho · Eletricidade José António 

Loureiro · Contabilidade Contraponto · Encarregado da Proteção de Dados José António 

Pinto · Informática Info Things · Fotografia de Espetáculo Carlos Fernandes e Raquel 

Balsa · Colaboração Especial José Fernandes · Acolhimento do Público André Rodrigues, 

Catarina Loureiro, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José 

Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e 

Sandra Amaral

O TEATRO VIRIATO é gerido e programado pelo 

CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA

Corpos Sociais 2019-2022 

Mesa da Assembleia Geral

Presidente António Augusto Espinha Ribeiro de Carvalho

Secretário José Eduardo Fiúza Batista de Matos

Secretário Miguel Alcobia de Moraes Sarmento Honrado

Direção

Presidente Paula Tavares Mota Garcia

Vice-Presidente Maria de Assis Andermatt Brás de Oliveira Swinnerton

Vice-Presidente Idalina Marisa dos Santos Miranda

Secretária Sandra Sofia Simões Correia Rodrigues

Tesoureiro José Fernandes Carrilho Gomes

Conselho Fiscal         

Presidente João Luís Oliva Costa

Vogal José Augusto Ferreira

Vogal José Joaquim da Silva Perdigão

Estrutura financiada por



newsletter www.teatroviriato.com 
facebook www.facebook.com/teatroviriato

instagram www.instagram.com/teatro_viriato/
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
youtube www.youtube.com/teatroviriato
blogue saladeensaiosteatroviriato.blog

SIGA-NOS



INFORMAÇÃO GERAL

*aplicáveis todos os descontos  |  **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

A ocupação dos lugares disponíveis será gerida de acordo com as normas 

recomendadas pela Direção Geral de Saúde.

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 **
≤ 29 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

158 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares
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QUANDO ENTRAR NO TEATRO VIRIATO, 
POR FAVOR, CUMPRA ESTAS NORMAS DE VISITA.

HIGIENIZE AS MÃOS
Desinfete as mãos à entrada e repita 
a operação sempre que possível. 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA
Use sempre máscara durante a sua permanência 
no Teatro Viriato.

PRATIQUE A ETIQUETA RESPIRATÓRIA
Cubra a boca e nariz com um lenço ou 
o cotovelo sempre que espirrar ou tossir. 

MANTENHA O DISTANCIAMENTO
Mantenha a distância mínima de 2m 
em relação a outras pessoas

AGUARDE A SUA VEZ
Siga todas as indicações da equipa do Teatro Viriato.

SIGA OS PERCURSOS DE ENTRADA E SAÍDA 

ASSINALADOS NO CHÃO

CONSULTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA, 
SEGURANÇA E HIGIENE DO TEATRO VIRIATO EM:
WWW.TEATROVIRIATO.COM

NORMAS DE VISITA



INFORMAÇÃO GERAL

BILHETEIRA

CONTACTOS geral 232 480 110  e-mail bilheteira@teatroviriato.com

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. Bilhetes à venda também em BOL 

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

FUNCIONAMENTO  

• A reserva de bilhetes deve ser feita, preferencialmente, através do telefone 232 480 110 ou 

pelo e-mail bilheteira@teatroviriato.com até 24 horas antes do espetáculo.

• Os bilhetes reservados devem ser levantados até 3 dias após a reserva e até 24h antes da hora 

de início do espetáculo. Não há lista de espera. Só serão vendidos bilhetes até 30 minutos 

antes do início do espetáculo.

• A compra antecipada de bilhetes deve ser feita, preferencialmente, através da BOL  

(bilheteira online do site do Teatro Viriato).

CONDIÇÕES DE ACESSO 

• Recomendamos a chegada ao Teatro com 20 minutos de antecedência.

• É obrigatória a utilização de máscara dentro do Teatro.

• Desinfete as mãos à entrada e sempre que possível.

• Cubra a boca e nariz com um lenço ou o cotovelo sempre que espirrar ou tossir.

• Mantenha o distanciamento mínimo de 2 metros em relação a outras pessoas.

• Siga os percursos de entrada e saída assinalados no chão.

• Aguarde as indicações da equipa do Teatro para a entrada e saída (sala de espetáculos).

• Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (n.º 5 do Art.° 340 do Decreto-

Lei n.º 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 ou consumir 

alimentos ou bebidas. À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras 

fontes de sinal sonoro.

GRUPOS ESCOLARES

No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a uma entrada gratuita.

O público carenciado e as instituições de solidariedade social beneficiam de bilhetes subsidiados 

por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. Os bilhetes de grupos escolares deverão ser 

confirmados e levantados até, pelo menos, 20 dias antes da data da atividade.



INFORMAÇÃO GERAL

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A assistência a pessoas com deficiência motora deverá ser solicitada antecipadamente. 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Canto do Teatro (exposição permanente); Foyer aberto no horário de Bilheteira.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 

Às segundas, terças e quartas, mediante marcação prévia (sem animação e sem jogos).

DESCONTOS 

(exceto indicação contrária)

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 dos SMAS Viseu; funcionários das juntas de 

freguesias de Viseu e dos municípios membros institucionais de Obras Sociais e m/ 65 anos.

15%  Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

10%  Cartão Fnac

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e intransmissíveis e 

obrigam à apresentação de documento de identificação quando solicitado à entrada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA

5% não acumulável com qualquer outro desconto na compra até 20 dias antes do espetáculo 

(exceto grupos escolares).

ASSINATURAS*

* Peça o seu cartão na bilheteira.

As assinaturas de pacotes temáticos ou para espetáculos à escolha 

beneficiam de descontos progressivos, em reservas antecipadas. 

Mais informações na bilheteira.

A programação poderá sofrer alterações. Toda a informação estará

em constante atualização no site e redes sociais.

Preço A 103 Preço B 153 Total de bilhetes Custo normal Preço assinatura

Hiper 3 2 5 603 253

Mini 2 1 3 353 153

Livre*  Descontos progressivos + espetáculos = + descontos



O Teatro Viriato é, desde 1999, gerido e programado pelo 
Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural 
e Pedagógica.

Este projeto foi distinguido a 19 de setembro de 2019 com a 
atribuição do Título de Membro Honorário da Ordem do Mérito por 
Sua Excelência o Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa a propósito dos 20 anos de atividade do Teatro Viriato.

MISSÃO

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. (CAEV, 1999)



O podcast pode ser ouvido às quartas-feiras 

na Rádio Jornal Centro e nas plataformas 

digitais áudio do Teatro Viriato. A crónica 

de Patrícia Portela pode ser lida no site 

do Jornal do Centro e no blogue do Teatro Viriato 

www.saladeensaiosteatroviriato.com 

Uma produção do Teatro Viriato.

Estreado a 25 de março de 2020, “Boca a Boca” 

é o magazine semanal do Teatro Viriato. Nele 

refletimos sobre a atualidade política e social 

da região, do país e do mundo, sempre a partir 

das propostas artísticas presentes na nossa 

programação. ”Boca a Boca” é um podcast em 

permanente construção, que dá voz à crónica 

regular da nossa diretora artística, Patrícia 

Portela, e a entrevistas, oráculos e a outras 

performances inéditas e radiofónicas em 

rubricas como “Na Boca do Mundo”, “À Boca da 

Bilheteira” ou “À Boca de Sino”.

conheça o projeto em:

anchor.fm/teatroviriato/



FICHA TÉCNICA

Capa Ilustração de Bárbara de Assis Pacheco

Publicação 3 edições (janeiro a março, abril a julho e setembro a dezembro)

Impressão Tipografia Beira Alta

Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica 

NIPC 504 570 870 · Nº ex. 1.300 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas 

ortográficas, salvo algumas exceções.



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

O BPI dá mais valor à Solidariedade.
O BPI, em colaboração com a Fundação ”la Caixa”, manteve todos os apoios
à sociedade e lançou um conjunto de novas iniciativas para apoiar as pessoas 
mais afetadas pela COVID-19. Damos mais valor à vida de quem precisa.

#DÁ
MAIS
VALOR
AO PRÓXIMO

Saiba mais em bancobpi.pt




