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Num tempo muito anterior a este abril, ainda a neve cobria metade 
destas terras o ano inteiro, uma rainha costurava, distraída, à janela, 
quando se picou na agulha. Três gotas de sangue mancharam o manto 
de neve que se estendia lá fora. O vermelho no branco era tão vivo que 
ela desejou: “Fosse eu branca como a neve, vermelha como o sangue e 
negra como a madeira desta janela, e não de uma cor só.” Pouco tempo 
depois, deu essa rainha à luz uma filha, branca como a neve, intensa 
como o vermelho do sangue, e com uma farta cabeleira tão negra como 
a madeira da sua janela. O parto foi demorado e doloroso, e a rainha 
morreu nesse mesmo dia, nunca chegando a pegar ao colo a sua cria que 
não era de uma cor só. O pai, o rei, para curar a profunda tristeza em que 
se afundara e esquecer a ansiedade dos múltiplos negócios de estado, 
voltou a casar com a dama mais bela do reino, obviamente, uma mulher 
orgulhosa e prepotente, como sempre são as mulheres de segundas 
núpcias em contos de fadas, sempre madrastas antes de serem mães. 
Essa dama cedo foi votada à mesma solidão da rainha anterior e, não 
sabendo costurar, perdia os dias à conversa com o seu reflexo, a sua 
única companhia. Não tendo mais do que a sua beleza, vivia apavorada 
com a ideia de envelhecer, e passava horas a fio a esconder as rugas 
que via nascer à volta dos seus belos olhos azuis, a arrancar os cabelos 
brancos da sua farta cabeleira dourada e a disfarçar as pequenas 
manchas que contrariavam a sua pele de mármore. E, sem ninguém 
que a elogiasse, a rainha terminava todos os seus dias perguntando ao 
espelho se era bela, e, julgando ouvir-lhe um elaborado sim, adormecia 
certa de que valeria a pena acordar.

Por sua vez, o espelho, que há gerações vivia pendurado naqueles 
aposentos reais e conhecia com detalhe todas as caras que por ali 
tinham passado, suspirava não raras vezes com saudades de muitos 
deles porque aprendera a amá-los a todos e, por isso, a mostrar-lhes 
apenas o que desejavam ver. Foram muitas as gerações de mulheres 
e de homens que lhe perguntaram se eram belos, que perante ele 
ensaiaram discursos, que nele confirmaram as certas indumentárias 
para as muitas celebrações da corte. À sua frente, muitos duvidaram 
fraquejaram, ganharam forças, choraram, recuperaram confiança. 
Apenas esta rainha parecia não querer saber de mais nada que não fosse 
a sua beleza, e, assim, os dias para este espelho sucediam-se sempre 
iguais, perante uma mesma face de uma só rainha, sem nenhuma outra 
faceta.

Até ao dia em que, já crescida, a princesa Branca como a neve, 
vermelha como o sangue e negra como a janela de sua mãe entrou à 
socapa no quarto da rainha, sua madrasta, para procurar uns brincos. 
Tencionava usá-los para um encontro secreto com alguém que, assim 
o desejava, fosse na sua vida um príncipe. Vasculhou todas as gavetas, 
todas as caixas, et voilà!, encontrou o que procurava. Sem hesitar, 
colocou os brincos e olhou-se ao espelho. Foi nesse momento que ouviu 
o espelho:

– De quem és tu?
– De quem sou eu? Como assim?
Branca como a neve nunca tinha ouvido um espelho a falar, muito 

menos para fazer perguntas sem sentido. Fugiu, apavorada, do quarto. E 
nunca mais ao quarto voltou.

O resto da história já muitos de nós conhecemos. Um dia, o espelho 
deu uma resposta indesejada à rainha, a rainha julgou poder mudar essa 
resposta se mandasse um caçador matar a nova mais bela do reino, 
que por acaso era sua enteada, o caçador matou um javali no lugar da 
donzela e enganou a rainha com as vísceras do bicho. Branca de Neve 
fugiu, encontrou sete irmãos, todos do mesmo tamanho e com muita 
barba, e viveu com eles por uns tempos. O espelho não sabia mentir, 
e a rainha descobriu que a mais bela de todas ainda vivia. Seguindo 
um sábio conselho, a rainha acatou a tarefa de a matar com as suas 
próprias mãos, descobriu onde a Branca de Neve vivia e, disfarçada, 
tentou, primeiro, vender-lhe um corpete que a asfixiasse, depois um 
pente que lhe arrancasse os sentidos pelos cabelos, mas, não resultando 
nenhum destes planos, acabou por lhe oferecer uma bela maçã de um 
paraíso perdido, ou não fosse esta a eterna e trágica primeira história 
do fim do mundo de qualquer mulher. Branca de Neve agradeceu, 
trincou a maçã e engasgou-se. Um príncipe que ia a passar deu-lhe uma 
palmada nas costas a tempo de a salvar – a história do beijo é o que se 
conta só porque foi nesse momento que chegaram os sete irmãos e os 
apanharam em flagrante gesto, já o pior tinha passado.

ESPELHO, ESPELHO MEU, QUEM SOU EU?*



O que não se tem contado quando se conta esta história é que o 
rei soube desta tragédia, e a rainha teve de fugir do reino, e só muitos 
anos mais tarde pôde voltar a conversar com o espelho no dia em que 
regressou ao palácio para chorar o rei que acabara de se finar naquele 
quarto que já não era seu.

O rei deixara para ela o espelho embrulhado num pano de algodão 
onde se poderia ler, bordado a fio de ouro: a beleza está no olhar de 
quem a vê.

Mas a rainha tinha a sua própria pergunta para fazer ao espelho e 
convenceu-se que aquela não seria a sua resposta.

- Espelho, espelho meu, o que viste tu em Branca de Neve que não 
tinha eu?

E o espelho respondeu. Disse-lhe que vira em Branca de Neve todas 
as caras que conhecera naquele palácio e das quais tinha saudades. Viu 
o nariz da sua mãe, os olhos da sua avó, os lábios da sua tia, as orelhas 
do seu avô, o sorriso de uma prima direita, a tristeza do seu pai, e até 
a expressão de uma tribo ancestral que desparecera da face da terra, 
e ainda os cabelos da sua bisavó. Viu nela tantas outras vidas que se 
entristeceu ao se aperceber de quanta gente sentia falta. Nessa mesma 
noite, quando a rainha madrasta voltou a perguntar-lhe quem era a mais 
bela, o espelho respondeu que era ela mas também a Branca de Neve. 
Disse-o na esperança de reaver, naqueles aposentos, aquela cara tão 
cheia de memórias de tantas outras caras, nunca imaginando a tragédia 
que acabaria por promover.

A conversa entre a rainha e o espelho foi longa, e não contaram as 
lendas mas hoje sabe-se que foi de uma sinceridade sem precedentes. A 
rainha percebeu então que não faria sentido aquele espelho terminar os 
seus dias a olhar sempre a mesma cara e teve uma ideia:

– Gostavas de viver num camarim de um teatro?
E assim foi. Desde então, vive esse espelho nos bastidores do 

nosso teatro, reencontrando em todos os artistas que por aqui passam, 
um olhar, um gesto, uma maneira de ser de alguma das mais belas e 
amadas mulheres e mais belos e amados homens da sua vida.

Patrícia Portela

*A partir do conto “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm
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EDITORIAL

Escrevemos desde um longo mês de março sobre os próximos meses 
de um ano que se atreve a recomeçar em abril. No trimestre que 
passou, vivemos algumas aflições, algumas incertezas, recolhemo-nos, 
alguns, de novo às nossas casas, assistimos ao fecho de escolas e de 
fronteiras, cuidámos dos nossos entes queridos. Enquanto isso, no Teatro 
Viriato, ensaiámos novas obras, reordenámos a nossa programação, 
testámos novos formatos, reforçámos as nossas alianças e parcerias, 
amparámo-nos uns aos outros perante a permanente surpresa de mais 
um adiamento, de mais uma doença, de mais uma impossibilidade de 
calendário, de mais uma notícia triste.

Nem sempre nos pareceu possível aguentar.
Nem sempre nos pareceu que tudo isto fizesse sentido.

Mas, olhando agora para o programa que desenhámos e que agora vos 
oferecemos, vemos nele espelhados os quatro cantos do planeta, os três 
tempos de uma história comum (passada, presente, futura), os percursos 
biográficos e civilizacionais que nos unem e nos separam e, sobretudo, a 
vontade, a coragem e o esforço de tantos e tão dedicados artistas que não 
cessam de nos fascinar.

A partir de abril, poderemos visitar a “Rural Art Residency” na Arménia, 
pela mão da sua curadora e artista plástica Lilit Stepanyan e do artista 
Pedro Sousa Loureiro, ou conversar sobre o projeto artístico “Dialogues 
with Power”, com a sua autora e investigadora sobre questões feministas 
Susanna Gyulamiryan e com o poeta e professor de literatura Fernando 
Pinto do Amaral no nosso segundo “Boca Livre”.

Poderemos cheirar as primeiras frésias com o “Festival Internacional de 
Música da Primavera” (que este ano inaugura ainda uma parceria com 
a Galeria Zé dos Bois, um casamento celebrado no Teatro Viriato que se 
deseja longo e feliz); poderemos pendurar os nossos ramos de espigas na 
porta do camarim do “FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica”, o nosso novo companheiro de viagens transatlânticas que nos 
levarão até ao “Estado Vegetal”, de Manuela Infante, ou aos estados 
inconciliáveis do feminino em “Stabat Mater”, de Janaína Leite; poderemos 
abrir o verão com um passeio pelos múltiplos “Jardins Efémeros”, na 
companhia de Chris Watson, André Gonçalves ou Lyra Pramuk.

TODOS MÚLTIPLOS DE 1



EDITORIAL

Revisitaremos momentos únicos com a reposição de “The Show Must Go 
On”, de Jérôme Bel, vinte anos após a sua inesquecível estreia; despedir-
-nos-emos deste mundo para podermos imaginar outros futuros com 
João Pedro Leal, Eduardo Molina e Marco Mendonça; espreitaremos 
tudo aquilo que ainda não somos e vamos por certo passar a ser, com as 
apresentações finais da Escola de Dança Lugar Presente; com o “Projeto 
Jovens Bailarinos”, da Companhia Paulo Ribeiro; ou com o exercício 
final dos alunos do 3.º ano da Escola Superior de Teatro e Cinema, numa 
primeira residência fora de casa, com apresentação e estreia pelas ruas de 
Viseu.

Mergulharemos no nosso corpo: relendo-o em “A Minha História da 
Dança”, pela voz e memória de Sónia Baptista numa parceria com o Forum 
Dança e O Rumo do Fumo; abraçando-o no seu virtuosismo, para o melhor 
e para o pior (“Pour le Meilleur et Pour le Pire”), numa composição 
amorosa de Kati Pikkarainen e Victor Cathala para o Cirque Aïtal; tentando 
compreendê-lo em “Cabraqimera”, no seu desejo de velocidade e 
implosão, numa coreografia para patins de Catarina Miranda.

Tentaremos compreender o lugar do pai na civilização ocidental, através 
das memórias pessoais de Romeu Runa e Beatriz Batarda, na encenação 
“Perfil Perdido”, de Marco Martins; e o lugar que não deveria ser só da 
mãe, em “Stabat Mater”, de Janaína Leite. Entraremos por múltiplas 
cidades adentro, com várias companhias, como o Teatro da Cidade, os 
Possessos e os Auéééu.

Em parceria com a Galeria Zé dos Bois, recordaremos o 25 de Abril e 
(re)ensaiaremos a luta com o álbum saído em 2020, “Rapazes e Raposas”, 
de B Fachada, e ouviremos pela primeiríssima vez o disco “Hair of the 
dog”, de Gabriel Ferrandini.

Do Chile ao Brasil e à Arménia, passando por cidades imaginárias, locais 
passados e promessas de outros que queremos bem presentes, o Teatro 
Viriato conta ser o lugar de uma diversidade que qualquer vida deve ser 
e ter, nunca esquecendo a sua singularidade. Uma multiplicidade que se 
confirma nas vozes, nos corpos, nas caras, nos estados, nos humores, nos 
desejos, mas também nas possibilidades que só se revelarão no encontro 
entre o público e a arte que, para vocês, preparámos e contamos oferecer. 
Contamos consigo para escrevermos juntos os próximos capítulos do 
diário deste ano onde começa e onde cabe toda uma década.
Patrícia Portela (Direção Artística)



ABRIL

08, 09, 16, 17 e 24
14.º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DA PRIMAVERA

música

10 sáb 17h00

BOCA LIVRE
convidados LILIT STEPANYAN, 
SUSANNA GUYLAMIRYAN 
e FERNANDO PINTO DO AMARAL 
moderação PEDRO SOUSA LOUREIRO

conversa

17 sáb 21h00 RICARDO TOSCANO DOUBLE TRIO música

30 sex 18h30 às 20h30 O FUTURO IMAGINADO oficina

MAIO

01 sáb 10hoo às 13h00 O FUTURO IMAGINADO oficina

01 sáb 18h00 ESTADO VEGETAL teatro

05 qua 19h30
NOITE FORA...
JANAÍNA LEITE

leitura 
encenada

07 sex 21h00 STABAT MATER
palestra

performance

08 sáb 17h00
BOCA LIVRE
convidado B FACHADA 
moderação RUI CATALÃO

conversa

08 sáb 21h00 B FACHADA: RAPAZES E RAPOSAS música

12 qua 19h30 A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA conferência

13
14

qui
sex

19h00 às 01h30
22h00

CAMMING - 101 NOITES performance

15 sáb 16h00
LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
TEATRAL BB2021 

teatro

22 sáb 21h00 CABRAQIMERA dança

29 sáb 21h00 THE SHOW MUST GO ON dança

PROGRAMAÇÃO ABR/JUL



PROGRAMAÇÃO ABR/JUL

JUNHO

05 
06

sáb
dom

21h00
16h00

PERFIL PERDIDO teatro

09 qua 21h00 CORDYCEPS teatro

12 sáb 21h00
GABRIEL FERRANDINI: 
HAIR OF THE DOG

música

18 sex 21h00 AINDA ESTOU AQUI
música/

teatro

23 e 24 qua e qui 21h00
APRESENTAÇÕES
LUGAR PRESENTE

dança
espaço aberto

27 dom 17h00 PROJETO JOVENS BAILARINOS dança

JULHO

03 sáb 21h00
POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE

novo circo

05 e 07 seg e qua 19h30 OS FILHOS DE ABEL performance

05 a 10 JARDINS EFÉMEROS
cruzamento

disciplinar

16 e 17 sex e sáb 21h00
ONLINE DISTORTION 
/ BORDER LINE(S)

teatro

24 sáb 19h00 A NOSSA CIDADE teatro

25 dom 17h00
ORQUESTRA DE JAZZ 
DE ESPINHO & MÁRIO COSTA

música

26 a 31
SUMMER LAB
PROGRAMA INTENSIVO 
DE FORMAÇÃO EM DANÇA

formação
em dança



14.º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA 

DA PRIMAVERA

Abril volta a ser o mês do Festival Internacional de Música da Primavera

de Viseu, um projeto musical incontornável no panorama nacional e

internacional. O Teatro Viriato volta a associar-se a este

evento, reforçando esta parceria de longa data.

Além do acolhimento de vários concertos e outras atividades planeados 

pelo Conservatório Regional de Música de Viseu, este ano, a parceria 

estende-se também à Galeria Zé dos Bois, que irá programar um 

concerto no âmbito deste festival.  

Pelo nosso palco, passará ainda o corpo docente do Conservatório 

Regional de Música de Viseu com o habitual concerto, que há 14 anos 

celebra este momento de partilha pela música. 

Mas há muito mais para ver e ouvir. A programação do 14.º Festival 

Internacional de Música da Primavera de Viseu está repleta de músicos 

virtuosos e sugestões que abarcam diferentes géneros musicais.

Organização 

PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU 

DR. JOSÉ AZEREDO PERDIGÃO

Direção Artística do Festival José Carlos Sousa

O Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu é uma organização da 

PROVISEU/Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José Azeredo Perdigão

Este evento tem o apoio do Municipio de Viseu através 

do programa Viseu Cultura

08, 09, 16, 17 e 24 ABRIL // MÚSICA



Acompanhe toda 

a programação em

www.musicadaprimavera.pt



SUSANNA GUYLAMIRYAN © DR

FERNANDO PINTO DO AMARAL © Alfredo Cunha PEDRO SOUSA LOUREIRO © DR

LILIT STEPANYAN © DR

Uma obra artística é uma obra que se envolve com o mundo, que o 
observa, que reflete sobre ele e que entra em diálogo com as questões 
mais prementes ou mais invisíveis de cada época.
Patrícia Portela 

CONVERSA · realizada em inglês

10
ABRIL 

sáb 17h00

m/ 12 anos

BOCA LIVRE
CONVIDADOS LILIT STEPANYAN, 
SUSANNA GUYLAMIRYAN E FERNANDO PINTO DO AMARAL 
MODERAÇÃO PEDRO SOUSA LOUREIRO 



90 min. aprox.

Acesso gratuito mediante inscrição através de:

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

Convidados Lilit Stepanyan, Susanna Guylamiryan e Fernando Pinto do Amaral 

Moderação Pedro Sousa Loureiro

PT

“Boca Livre” regressa em abril para uma conversa conduzida por 
Pedro Sousa Loureiro, criador de “Online distortion / Border line(s)”.

Partindo da criação de “Rural Art Residency”, na Arménia, 
pela artista plástica e curadora Lilit Stepanyan, em 2019, e da 
publicação do livro “Dialogues With Power”, da curadora e crítica 
de arte Susanna Gyulamiryan, a conversa abordará temas como 
o intercâmbio cultural, os contrastes entre Portugal e a Arménia 
e a necessidade de diálogo. Além das artistas, contaremos com a 
presença do escritor e poeta Fernando Pinto do Amaral.

“Boca Livre” é um espaço de conversas regulares com artistas 
que ocupam o palco do Teatro Viriato sobre as obras que estão 
a desenvolver ou temas prementes da atualidade com os quais 
as suas obras se relacionam. Esta sessão de “Boca Livre” será 
realizada em inglês.

EN

Based on Lilit Stepanyan’s “Rural Art Residency” in Armenia in 2019, 
and the publication of Susanna Gyulamiryan’s book “Dialogues with 
Power”, the conversation will address topics such as cultural exchange, 
the contrasts between Portugal and Armenia, and the need for dialogue. 
We will also have with us the writer and poet Fernando Pinto do Amaral.  

BOCA LIVRE

SUBPALCO (PALCO DIGITAL NO YOUTUBE)



Ricardo Toscano é uma imponente figura do nosso presente musical, 
uma voz singular que se expressa através do saxofone alto com a mesma 
pujança com que as mais vívidas gargantas cantam ou falam ou gritam o 
nosso sentir.
Rui Miguel Abreu, Galeria Zé dos Bois

MÚSICA

17 
ABRIL

sáb 21h00 | transmissão em streaming em musicadaprimavera.pt

Famílias (m/ 6 anos) 

RICARDO TOSCANO 
DOUBLE TRIO
PARCERIAS FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
DA PRIMAVERA DE VISEU E GALERIA ZÉ DOS BOIS
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60 min.

Acesso gratuito mediante inscrição através de:

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

Saxofone Ricardo Toscano Contrabaixos Demian Cabaud e Carlos Barreto 

Baterias João Pereira e Marcos Cavaleiro

PT

Depois de navegar em formatos mais clássicos de trio ou quarteto, 
Ricardo Toscano ousou, no ano passado, abordar a obra-prima de 
John Coltrane, “A Love Supreme”, num inédito formato de septeto 
com duas baterias. E agora, este gosto por encaixar quadrados 
em círculos, pirâmides em cubos, esferas em cones, levou este 
jovem mestre do alto a criar um Double Trio para este concerto que 
acontece no Teatro Viriato, no âmbito do Festival Internacional de 
Música da Primavera de Viseu.

Esta formação acomoda os contrabaixos de Demian Cabaud e de 
Carlos Barreto e as baterias de Marcos Cavaleiro e João Pereira.

Este é um encontro inédito entre este duplo trio de músicos 
veteranos e jovens, experimentados e ousados, aventureiros e 
sólidos, promovido por Ricardo Toscano, um músico que não teme 
ir aonde nunca se foi antes e tocar o que nunca se escutou antes, 
revelando-se capaz de usar a música como espaço de reflexão e de 
ação, de pensamento e de discurso. Como espaço de invenção.

EN

“Last year, after navigating the more classic forms of trios or quartets, 
Ricardo Toscano dared to approach John Coltrane’s masterpiece ‘A Love 
Supreme’ as an unprecedented septet with two drumkits. And now, this 
taste for fitting squares into circles, pyramids into cubes, spheres into cones, 
has led the young master of the alto to create a Double Trio for this concert 
taking place at Teatro Viriato, as part of the Viseu Spring Music Festival.”

RICARDO TOSCANO 
DOUBLE TRIO

TRANSMISSÃO EM LIVE STREAMING



Habitualmente intitulamos este concerto como “Concerto da Primavera”. 
É a razão do festival existir, foi assim que começou, partilhando o talento 
dos professores do Conservatório Regional de Música de Viseu.
Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu

MÚSICA

24 
ABRIL

sáb 21h00 | transmissão em streaming em musicadaprimavera.pt

Famílias (m/ 6 anos) 

CONCERTO DA PRIMAVERA 
– PROFESSORES DO CONSERVATÓRIO
ORGANIZAÇÃO PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE MÚSICA DE VISEU DR. JOSÉ AZEREDO PERDIGÃO
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60 min.

Acesso gratuito

Direção artística do Festival José Carlos Sousa

O Festival Internacional de Música da Primavera é uma organização da 

PROVISEU/Conservatório Regional de Música de Viseu Dr. José Azeredo Perdigão

Este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Viseu através

do programa Viseu Cultura

PT

Há 14 anos, os professores do Conservatório Regional de Música de 
Viseu organizavam um concerto que daria o mote para a criação do 
Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu. 

Passados 14 anos, o “Concerto da Primavera”, pelo corpo docente 
desta instituição, continua a ser um momento de partilha e de 
celebração através da música. 

A programação deste concerto é sempre uma boa surpresa, com 
parcerias, por vezes improváveis, entre os vários músicos do 
Conservatório. 

EN

14 years ago, the teachers of Viseu’s Regional Conservatory of Music 
organised a concert that would go on to spur the creation of the 
International Spring Music Festival. The teaching staff’s “Spring Concert” is 
still a high point in sharing and celebrating the season through music. 

CONCERTO DA PRIMAVERA 
– PROFESSORES 
DO CONSERVATÓRIO

TRANSMISSÃO EM LIVE STREAMING



Estamos no último dia da democracia. Com a sua extinção desaparece 
também o acesso a qualquer forma de expressão e pensamento livre.
João Pedro Leal, Eduardo Molina e Marco Mendonça

OFICINA

30 ABRIL 
01 MAIO

sex 18h30 às 20h30 e sáb 10h00 às 13h00

público-alvo dos 15 aos 18 anos

O FUTURO IMAGINADO 
JOÃO PEDRO LEAL, EDUARDO MOLINA 
E MARCO MENDONÇA
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PT

Que expectativas tens para o futuro? Como imaginas a sociedade 
daqui a 20 anos? Se te retirassem todas as liberdades, mas 
pudesses manter apenas uma, qual seria? Estas são algumas das 
questões levantadas nesta oficina, onde os artistas desafiam os 
participantes a cultivar um lugar de imaginário comum e a refletir 
sobre a construção de um sistema político e social perfeito.

EN

In this workshop ‘Futuro Imaginado’ (Imagined Future), the artists challenge 
the participants to imagine a place together, and to reflect on how to build a 
perfect political and social system.

O FUTURO IMAGINADO

SALA DE ESPETÁCULOS

5 horas

preço único 53 // descontos não aplicáveis
inscrições na bilheteira através: 

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

lotação 15 participantes



DE MÃOS DADAS 
COM O TEATRO DE 

EXPRESSÃO IBÉRICA

Em 2021, no Teatro Viriato procuramos o 
encontro através do trabalho em parceria. Por 
um lado mantemos os parceiros de longa data, 

por outro estendemos as mãos a outros projetos 
e estruturas que há muito deram provas da sua 
qualidade na promoção das artes performativas. 

O FITEI – Festival Internacional de Teatro de 
Expressão Ibérica – é um desses projetos que 
queremos por perto, e este ano assim será, 

através de uma nova parceria que agora se inicia. 

Em 2021, dessa parceria nasce uma 
programação conjunta, que será apresentada 
no âmbito do festival mas também na nossa 

sala de espetáculos e nas plataformas digitais. 
Nesse âmbito, encontram-se os espetáculos 

“Estado Vegetal”, da chilena Manuela Infante; 
“Noite Fora – Leitura e Conversas sobre Teatro”, 

com a coordenação de Sónia Barbosa e com a 
encenadora brasileira convidada, Janaína Leite, 
que também apresentará o espetáculo “Stabat 

Mater”; e “A Minha História da Dança”, uma 
conferência com a reconhecida coreógrafa 

Sónia Baptista”.



PROGRAMA

01 MAI 
ESTADO VEGETAL
de MANUELA INFANTE

05 MAI
NOITE FORA:
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO
coordenação SÓNIA BARBOSA (Artista Associada) 

artista convidada JANAÍNA LEITE

07 MAI
STABAT MATER 
de JANAÍNA LEITE

12 MAI
A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA
SÓNIA BAPTISTA

Acompanhe toda 

a programação do FITEI em

www.fitei.com/PT/



O universo vegetal torna-se tangível, não a partir do ativismo ambiental 
mas de um modo oblíquo. O monólogo polifónico da incrível Marcela 
Salinas alimenta-se a si e de si próprio como um loop sobreposto, 
construído em camadas. 
Revista Ñ, Argentina

TEATRO

01 
MAIO

sáb 18h00 

m/ 12 anos

Online no Teatro Viriato

e no Teatro Municipal do Porto / Rivoli

ESTADO VEGETAL
DE MANUELA INFANTE (CHILE)
PARCERIA FITEI
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90 min.

preço único 3,50€ // descontos não aplicáveis

Direção Manuela Infante Dramaturgia Manuela Infante e Marcela Salinas 

Interpretação Marcela Salinas Design Rocío Hernández Produção Carmina Infante 

Adereços Ignacia Pizarro Vozes gravadas Pol del Sur Tradução Bruce Gibbons, Alex 

Ripp e British Council Chile Coprodução NAVE - Centro de Creación y Residencia 

Fundación Teatro a Mil 

PT

Se aceitarmos que as plantas têm outras formas de pensar, sentir 
e comunicar, outra forma de consciência e outra noção de tempo, 
talvez possamos avaliar as nossas próprias noções do que é pensar, 
sentir, ser, comunicar, transformar e ser consciente. 

“Estado vegetal” gira em torno de um diálogo impossível entre seres 
humanos e plantas. Um diálogo fracassado com a natureza, que é 
talvez o nosso monólogo mais inato. A protagonista é uma mulher, 
que não é um indivíduo, mas uma multidão, um enxame. 

Este não é um trabalho animal, é um trabalho vegetal. Um 
monólogo polifónico, ramificado, exuberante, repetitivo, divisível e 
séssil. 

O espetáculo é desenvolvido com base no pensamento 
revolucionário de filósofos como Michael Marder e neurobiologistas 
como Stefano Mancuso. Procura investigar novos conceitos como 
inteligência vegetal, alma vegetativa ou comunicação vegetal, assim 
como as suas influências em processos criativos. 

EN

‘Estado vegetal’ (Vegetable State) is a play that revolves around an 
impossible dialogue between humans and plants. A failed dialogue with 
nature, which is perhaps our most innate monologue. The protagonist is a 
woman who is not an individual but a crowd, a swarm. 

ESTADO VEGETAL

SALA ONLINE | BOL 



LEITURA ENCENADA

05 
MAIO

qua 19h30

m/ 12 anos

Presencial no Teatro Viriato

Online nas páginas do FITEI

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

ARTISTA CONVIDADA JANAÍNA LEITE | PARCERIA FITEI

Queremos continuar a fazer. Queremos resistir reinventando-nos. 
Escolhemos procurar um lugar nesta espécie de novo mundo que não se 
deixa ainda enxergar muito bem. Esta escolha da reinvenção leva-nos a 
desafios e obstáculos que precisam de ser ultrapassados, mas também a 
descobertas e lugares novos que estimulam o caminho.
Sónia Barbosa, 2021
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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 Janaína Leite

PT

O projeto “Noite Fora”, do Teatro Viriato e de Sónia Barbosa, avança 
para uma nova edição, reinventando-se perante as condições 
adversas que todos vivemos e procurando novas pontes, para que 
seja sempre possível o encontro, com a leitura, com o gosto pelo 
teatro, com as dramaturgias. 

Nesta sessão, a dimensão do encontro ganha novas camadas, com 
a associação ao FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica – e com o convite à atriz, encenadora e dramaturga Janaína 
Leite, que a partir do Brasil será responsável por selecionar uma 
dramaturgia e trabalhá-la com os atores participantes.

EN

Teatro Viriato and Sónia Barbosa’s project ‘Noite Fora’ (All Through the 
Night) returns with a new edition. This session’s talks and meetings 
are given added depth with the help of FITEI and the invitation of the 
actress, director and playwright Janaína Leite, who will be responsible 
for selecting a dramaturgy and working it with the participating actors.

NOITE FORA

SALA DE ESPETÁCULOS



PALESTRA-PERFORMANCE

07 
MAIO

sex 21h00

m/ 18 anos (cenas de sexo explícito, nudez e violência)

STABAT MATER 
JANAÍNA LEITE 
PARCERIA FITEI

Identifico em “Stabat Mater” um aspeto do teatro-documentário 
contemporâneo que é a exposição de estruturas de pensamento, de 
leituras de mundo, dos andaimes emocionais que moldam os afetos, uma 
dramaturgia que se debruça sobre a observação de questões, desdobra 
[as] suas partes, abre e expõe o que está dentro de uma ideia, como uma 
autópsia.
Daniele Avila Small, in Questão de Critica
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100 min.

preço único 3,503 // descontos não aplicáveis

Conceção, direção e dramaturgia Janaína Leite Performance Janaina Leite, Amália 

Fontes Leite e Príapo Participações especiais Lucas Asseituno (Príapo amador) e 

Loupan (Príapo profissional) Dramaturgia e assistência de direção Lara Duarte e 

Ramilla Souza Colaboração dramatúrgica Lillah Halla Direção de arte, cenário e 

figurino Melina Schleder Iluminação Paula Hemsi Vídeo-instalação e edição Laíza 

Dantas Direção de produção Carla Estefan

Consulte a ficha artística completa no site do Teatro Viriato

PT

A convite do Teatro Viriato e do FITEI, Janaína Leite estreia na 
Europa a palestra-performance “Stabat Mater”. Neste seu mais 
recente trabalho aprofunda a sua investigação sobre o real em 
palco, agora sob a luz do obsceno, e nele aborda o feminino ao longo 
dos séculos, regressando à história da Virgem Maria. Essa mulher 
que deu à luz “sem prazer e sem pecado”, fecundada enquanto 
dormia, torna-se o protótipo ocidental para a construção de um 
feminino que vive entre a santidade e a lascívia, entre a abnegação e 
o masoquismo.

A partir do texto teórico “Stabat Mater” (em latim: a mãe estava 
lá), da filósofa e psicanalista Julia Kristeva, Janaína Leite relaciona 
temas historicamente inconciliáveis, como a maternidade e a 
sexualidade. Acompanhada em palco pela mãe e por Príapo, 
personagem interpretada por um ator pornográfico, a artista reflete 
sobre a experiência de ser mãe, sobre o feminino e o masculino, 
correndo o risco de enfrentar o prazer e a dor subentendidos a estes 
tópicos. 

EN

Janaína Leite premieres her performance-lecture ‘Stabat Mater’ in Europe. 
In her most recent work she furthers her research on the real on stage, 
now with a focus on the obscene, and in it she approaches the feminine 
throughout the centuries, going back to the Virgin Mary’s story.

STABAT MATER 

ONLINE



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

CONVERSA

08 
MAIO 

sáb 17h00

m/ 6 anos

BOCA LIVRE
COM B FACHADA E RUI CATALÃO
PARCERIA GALERIA ZÉ DOS BOIS

B FACHADA © Manel Pacheco

RUI CATALÃO © DR



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

Antes de B Fachada subir a palco para apresentar o álbum “Rapazes 
e Raposas”, assistiremos, na nossa sala de espetáculos, à conversa 
entre o músico e o jornalista e artista Rui Catalão. O populismo será 
um dos temas focados, em relação com a obra de B Fachada, que, 
nos seus trabalhos, habituou o público a uma crítica social mordaz. 

“Boca Livre” é um espaço de conversas regulares com artistas 
que ocupam o palco do Teatro Viriato sobre as obras que estão a 
desenvolver ou temas prementes da atualidade com os quais as 
suas obras se relacionam.

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 lead this 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

08 
MAIO

sáb 21h00

m/ 6 anos

B FACHADA: 
RAPAZES E RAPOSAS
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60 min.

preço B: 15€ (plateia e camarotes) / 7,50€ (frisas) // 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



Todos nós, bailarinos, coreógrafos ou performers, recebemos de alguma 
maneira e por alguma via, mais académica ou mais autodidata, uma ideia 
da História da Dança, ou da História das Artes Performativas, da qual nos 
sentimos “descendentes” (e talvez nos sintamos descendentes de várias 
Histórias ao mesmo tempo!). […] Estas palestras dar-nos-ão a oportunidade 
de conhecer a História da Dança que cada um criou dentro de si. 
Vera Mantero

CONFERÊNCIA

12 
MAIO

qua 19h30

m/ 6 anos

A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA
SÓNIA BAPTISTA
PARCERIA FITEI
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Presencial no Teatro Viriato

Online nas páginas do FITEI



PT

“A Minha História da Dança” é um projeto criado em 2011, pelas 
estruturas Forum Dança e O Rumo do Fumo. Consiste num ciclo de 
conferências em que cada artista é convidado a apresentar a sua 
História da Dança, a falar da ideia específica que tem da História 
da Dança ou da História das Artes Performativas, a partilhar o seu 
percurso e as referências que influenciaram o seu trabalho artístico. 
Depois de ter recebido as coreógrafas Clara Andermatt e Madalena 
Victorino, no âmbito destas conferências, o Teatro Viriato acolhe “A 
Minha História da Dança”, de Sónia Baptista.

Este projeto deu já a conhecer o trabalho e as influências de: Ana 
Borralho & João Galante, André Lepecki, Christine de Smedt, Clara 
Andermatt, Gil Mendo, Gustavo Ciríaco, Francisco Camacho, Jennifer 
Lacey, Jeroen Peeters, João Fiadeiro, Joclécio Azevedo, La Ribot, 
Lia Rodrigues, Lisa Nelson, Loïc Touzé, Madalena Victorino, Marcela 
Levi, Mark Tompkins, Meg Stuart, Miguel Pereira, Nadia Lauro, Olga 
Roriz, Panaibra Gabriel Canda, Rui Horta, Sofia Dias & Vítor Roriz, 
Sónia Baptista, Vânia Rovisco, Vera Mantero e Xavier Le Roy.

EN

‘A Minha História da Dança’ (My Dance History) is a series of conferences 
in which the artists are invited to present their History of Dance, to 
talk about their specific ideas of the History of Dance or the History of 
Performing Arts, to share their journey and the references that have 
influenced their artistic work.

A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA

SALA DE ESPETÁCULOS

120 min.

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

Palestra Sónia Baptista Organização do ciclo de palestras Forum Dança e O Rumo do 

Fumo Forum Dança e O Rumo do Fumo são estruturas financiadas pela República 

Portuguesa | Cultura / Direção-Geral das Artes



A escolha desse programa performativo faz referência ao livro “As mil e uma 
noites”, em que Sherazade precisa entreter o sultão com suas histórias, 
noite após noite, para não ser morta. A “brincadeira” joga, de um lado, com o 
trabalho das camgirls que precisam manter a atenção dos clientes, visto que 
elas ganham por minuto, então, parte do trabalho delas não é sexual, mas 
erótico, imaginário. 
Janaína Leite

PERFORMANCE

13 e 14
MAIO

CAMMING – 101 NOITES
DE JANAÍNA LEITE (BRASIL)
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qui 19h00 às 01h30 | Online via zoom 1 pessoa/ sessão

20 min. | m/ 18 anos

 

sex 22h00 | Palestra performance online via zoom

70 min. | m/ 18 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis

Criação Janaína Leite Colaboração criativa Lara Duarte, Lillah Halla, Mateus 

Capelo e André Medeiros Martins Direção de produção Carla Estefan

PT

Tal como Sherazade, em “Camming – 101 noites”, Janaína Leite 
encarna uma camgirl. 

Nesta criação, a encenadora e atriz debruça-se sobre o tema da 
escopofilia – a fruição erótica através da observação de atos ou 
órgãos sexuais. A partir da obra “História do Olho”, de Georges 
Bataille, Janaína Leite procura investigar alguns temas que podem 
ser discutidos através da pornografia, como a sexualidade, o erotismo 
e as representações de género. A artista interessa-se sobretudo 
pelas provocações que a pornografia traz à estética, nomeadamente, 
o colapso de pares dicotómicos, como arte/não arte, sexo simulado/
sexo real, atuação/performance, fruição estética/interesse lascivo, 
contemplação/consumo masturbatório, ficção/documento, metáfora/
literalidade.

Depois de 101 noites de interação erótica, como uma verdadeira camgirl, 
em 101 noites de isolamento, o trabalho culmina agora na partilha desta 
performance virtual, com o público, em formato de work in process, 
através de duas performances virtuais, com o público, tanto em formato 
de um para um como numa apresentação para uma plateia virtual. 

EN

Just like Sherazade, in ‘Camming – 101 Noites’ (Camming – 101 Nights) 
Janaína Leite embodies a camgirl in a one-on-one show performed 
through the Zoom platform. The director tries to explore some 
themes that can be discussed through pornography, such as sexuality, 
eroticism, and gender representations.

CAMMING – 101 NOITES

ONLINE VIA ZOOM 



Estranhem o que não for estranho.
Fraga

TEATRO

15 
MAIO

sáb 16h00

público-alvo a definir

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
TEATRAL BB2021 
COORDENAÇÃO FRAGA
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120 min.

Acesso gratuito mediante inscrição através de:

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

Coordenação Fraga Criação e interpretação Alexandra Almeida, Ana Rita Camões, 

Ana Teixeira, António Barbosa, Fernanda Lopes, Isabel Costa, Joana Sevivas, Joana 

Santareno, José Pereira, Julieta Ribeiro, Loff Olufson, Manuela Antunes,  Maria 

Irene Castro, Mariana Veloso, Marta Leite, Micael Almeida, Milena Limberger, Nuno 

Pereira, Sandra Correia e Sónia Ramos Agradecimentos Instituto Politécnico de Viseu 

Produçao Teatro Viriato

PT

Em outubro de 2020, o encenador Fraga iniciou, no Teatro Viriato, 
o Laboratório de Criação Teatral BB2021 com a comunidade de 
Viseu. Desde então, uma vez por semana, ora no Teatro Viriato ora 
em sessões zoom, o grupo reuniu-se para ler e conversar sobre 
algumas peças didáticas de Bertolt Brecht, como “A Decisão”, “A 
Exceção e a Regra”, “O que diz sim”, “O que diz não”, entre outras.

Partindo da premissa de Brecht de que “o palco deve refletir a 
vida real”, da releitura dramatúrgica destes textos, assim como 
o desenvolvimento de trabalho de ator e de novos textos teatrais, 
num contexto lúdico e de formação, os participantes e o encenador 
criaram uma dramaturgia que permitiu explorar os conceitos de 
representação e interpretação, e, em paralelo, contribuíram para a 
criação de “SENSO”, que estreou no Teatro Viriato em março.

Agora, é chegado o momento de os participantes da comunidade de 
Viseu apresentarem o resultado dos últimos meses de dedicação ao 
processo de criação neste Laboratório.

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 
TEATRAL BB2021 

SALA DE ESPETÁCULOS



Abordando uma contemporaneidade explosiva, simultaneamente física 
e tecnológica, a composição coreográfica baseia-se em dispositivos de 
organização espacial, relativos a desportos de velocidade, onde o uso de 
próteses (patins), permite aceder a fisicalidades que impliquem o risco e 
o acidente.
Catarina Miranda

DANÇA

22 
MAIO

sáb 21h00 

m/ 6 anos

CABRAQIMERA
CATARINA MIRANDA
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45 min.

preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis

Criação, direção artística Catarina Miranda Cocriação coreográfica e interpretação 

Duarte Valadares, Francisca Pinto, Lewis Seivwright e Madalena Pereira Desenho de 

luz Letícia Skrycky Composição sonora Lechuga Zaphiro Figurinos Catarina Miranda e 

Simão Bolívar Apoio dramatúrgico Cristina Planas Leitão (TMP) Produção & Difusão Sara 

Abrantes, Sofia Matos e Joana Silva /Materiais Diversos Produção executiva Vanda Cerejo 

Coprodução Materiais Diversos, SOOPA, Teatro Municipal do Porto, CND Centre national 

de la danse (Paris/França) e ICI-CCN de Montpellier - Occitanie - Montpellier/França) 

Consulte a ficha artística completa no site do Teatro Viriato

PT

“Cabraqimera” é uma partitura coreográfica para um quarteto 
em patins, uma peça de dança sobre estados de detonação. 
Catarina Miranda aborda uma contemporaneidade explosiva, 
simultaneamente física, tecnológica e acelerada. Em palco, é 
notória a dimensão plástica do gesto que propõe a articulação dos 
bailarinos num ser de aparente impossibilidade. Um ser munido de 
humores, desejos e libido, que projeta o corpo para uma alteridade 
extrema e abre o terreno para a ficção.

“Cabraqimera” nasce do Programa de Convite à Criação Artística 
Nacional, lançado pela rede de programação 5 Sentidos. O espetáculo 
é complementado pela instalação visual “Poromechanics”, e ambos 
partem da dicotomia dinâmica entre interior oculto e contorno 
cutâneo, sendo o corpo encarado como uma plataforma de cognição. 

EN

‘Cabraqimera’ is a choreographic score for a quartet on skates, a dance 
piece about states of detonation. Catarina Miranda addresses an 
explosive contemporaneity, simultaneously physical, technological and 
accelerated. 

CABRAQIMERA

SALA DE ESPETÁCULOS

22 a 31 MAIO // INSTALAÇÃO VISUAL // FOYER TEATRO VIRIATO

POROMECHANICS



DANÇA

29
MAIO

sáb 21h00

m/ 13 anos

THE SHOW MUST GO ON
JÉRÔME BEL

Jérôme Bel disseca os mecanismos de espetáculo, colocando em cena 
cerca de vinte intérpretes e um DJ que mistura e encadeia os sucessos 
musicais dos últimos trinta anos (e) cria um efeito de espelho entre 
dançarinos e espectadores. (...) A magia de “The show must go on” como 
em muitas das peças da 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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90 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas) // 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, 

Juelce Beija Flor, Karen Sampaio, Patricia Sarmento, Marta Jardim, Nelson Gomes, 

Sara Marques, Sara Venâncio, Sérgio Nogueira, Sofia Beça, Teresa Chaves, Thamiris 

Carvalho, Tó Maia e Zé Bernardino Assistentes Frédéric Seguette e Olga de Soto 

Assistente de encenação local Henrique Neves

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”.

EN

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

THE SHOW MUST GO ON

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO

05 e 06 
JUNHO

sáb 21h00 e dom 16h00

m/ 14 anos

PERFIL PERDIDO 
MARCO MARTINS

O nosso corpo também se torna outro para outros: cada um nasce objeto 
capitalizado, imagem de alguém; cada um nasce outro, radicalmente 
outro. Nascemos para sermos, antes de mais, essa coisa fora do comércio 
vulgar e que, antes de ser nomeada e tentar viver a sua própria parte de 
sujeito, começa por ser a parte plena e inteira dos outros, esses outros 
privilegiados, os pais.
Pierre Legendre, L’Inestimable objet de la transmission
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105 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas) // descontos aplicáveis

Encenação Marco Martins Textos Francis Bacon, Julian Barnes, Sophie Calle, Siri 

Hustvedt, Franz Kafka, Édouard Louis, Peter Kubelka, George Oppen, Sylvia 

Plath, Richard Tuttle, Sófocles, Gonçalo M. Tavares, William Shakespeare, George 

Steiner, Manuel Vilas e Slavoj Zizek Interpretação Beatriz Batarda e Romeu Runa 

Sonoplastia Tiago Cerqueira Cenografia Fernando Ribeiro Desenho de luz Nuno Meira 

Desenho de som Sérgio Milhano Figurinos Teresa Pavão Direção de produção Mariana 

Brandão Coprodução Arena Ensemble, S. Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional S. 

João, Centro Cultural Vila Flor e Cine-Teatro Louletano

Consulte a ficha artística completa no site do Teatro Viriato

PT

“Perfil Perdido” é uma peça de Marco Martins criada para dois 
intérpretes e uma voz. Partindo da representação da figura do 
pai enquanto elemento central da arte ocidental e do quotidiano 
doméstico, os dois protagonistas percorrem a vida de várias 
personagens, outros eus, criando relações e cruzamentos 
inesperados – não têm idade nem género nem corpo definido, 
transmutam-se entre si, criando mundos fugazes e fragmentados.

A criação tem como base um trabalho de improvisação de Beatriz 
Batarda e Romeu Runa, a partir das suas memórias pessoais. O 
texto e a dramaturgia são simultaneamente uma reconstrução, mais 
ou menos verdadeira ou falsa da biografia dos seus intérpretes e 
também de testemunhos diretos de outros autores sobre as suas 
relações com a autoridade paternal. “Perfil Perdido” é um trabalho 
em constante mutação, que agora continua a sua existência e 
transformação no palco do Teatro Viriato.

EN

‘Perfil Perdido’ (Profile Perdu) is a play by Marco Martins created for two 
performers and one voice. Starting from the representation of the father 
figure as a key element in western art and domestic daily life, the two 
protagonists go through the lives of several characters, their other selves, 
creating unexpected relationships and intersections. 

PERFIL PERDIDO

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO

09 
JUNHO

qua 21h00 

m/ 12 anos

CORDYCEPS
JOÃO PEDRO LEAL, EDUARDO MOLINA 
E MARCO MENDONÇA

Estamos no último dia da democracia. Com a sua extinção desaparece 
também o acesso a qualquer forma de expressão e de pensamento livre. 
Por consequência, este é o último espetáculo que terão oportunidade de 
ver. 
João Pedro Leal, Eduardo Molina e Marco Mendonça
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duração a definir

preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis

Criação e interpretação João Pedro Leal, Eduardo Molina e Marco Mendonça Apoio 

à criação Lígia Soares Desenho de luz Rui Monteiro Assistência ao desenho de luz 

Teresa Antunes Cenografia Fernando Ribeiro Música original e sonoplastia Mestre 

André Direção técnica Carin Geada Direção de produção Mónica Talina Produção 

Teatro do Vão Produção executiva Mariana Dixe Coprodução Rede Cultural 5 Sentidos: 

Centro Cultural Vila Flor, Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Municipal da Guarda, 

Cine-Teatro Louletano, Teatro Micaelense, Teatro Municipal do Porto, São Luiz Teatro 

Municipal, Teatro Nacional São João e Teatro Viriato Apoio Agência 25 e Polo Cultural 

das Gaivotas | Boavista Projeto apoiado pela República Portuguesa - Cultura I 

Direção-Geral das Artes

PT

“Cordyceps” convida-nos a entrar num mundo onde a democracia irá 
conhecer o seu fim, num mundo onde as liberdades individuais são 
colocadas em causa. O mote é só um: assistir ao último espetáculo 
livre e aproveitar bem o tempo, sem dramatizar sobre o desfecho 
trágico de que todos faremos parte. Será uma ocasião feliz, como 
a despedida de um lugar ao qual nunca regressaremos, onde a 
política e a ficção, o futuro e o agora, dão origem ao protótipo de 
uma sociedade distópica.

Este espetáculo foi desenvolvido ao abrigo do Programa de Convite 
à Criação Artística Nacional, lançado pela rede de programação 5 
Sentidos. 

EN

‘Cordyceps’ invites us to enter a world where democracy will meet its end, a 
world where individual freedoms are called into question. The motto is one, 
and one alone: attend the last free show and enjoy it as much as you can, 
without dramatising the tragic outcome we will all be a part of. 

CORDYCEPS

SALA DE ESPETÁCULOS



Com CV vasto e atividade imparável, Gabriel Ferrandini é um baterista. 
E é-o assumidamente e com todas as particularidades que isso implica. 
Definição tão sucinta quanto aberta a inúmeras linguagens, de onde vem 
um fascínio cada vez mais revelador do seu papel enquanto compositor. 
Bruno Silva

MÚSICA

12 
JUNHO

sáb 21h00 

m/ 6 anos

GABRIEL FERRANDINI: 
HAIR OF THE DOG
PARCERIA GALERIA ZÉ DOS BOIS
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PT

O baterista Gabriel Ferrandini apresenta em Viseu o álbum “Hair 
of the Dog”. Invocado a partir da gravação de “Tudo Bumbo”, no 
Teatro Maria Matos, em 2017, este trabalho foi sendo desenhado 
desde essa altura com a paciência e a perspetiva de Miguel Abras e 
Pedro Tavares. O primeiro, enquanto coprodutor, e o segundo com a 
contribuição preciosa de uma eletrónica luminosa. 

Disco tão solista quanto colaborativo, tal como esta apresentação. 
Bom espírito de comunidade e partilha, quando mais precisamos 
dele. Fora da cartilha jazz, recolhe daí, porque lhe está demasiado 
presente, uma certa intuição e energia anímica que se materializa 
numa espécie de “falsa composição moderna”, no melhor sentido 
possível do termo, porque pega na composição em tempo real da 
gravação ao vivo para a reescrever à luz de um minucioso trabalho 
de estúdio. 

EN

Drummer Gabriel Ferrandi presents his album “Hair of the Dog” in 
Viseu. Born from the recording of “Tudo Bumbo”, in Teatro Maria Matos 
in 2017, the project has been in the works since then with Miguel Abras 
as co-producer, and Pedro Tavares contributing with an electrifying 
electronica.

GABRIEL FERRANDINI: 
HAIR OF THE DOG

SALA DE ESPETÁCULOS

50 min. aprox.

preço único 7,50€ // descontos não aplicáveis



MÚSICA / TEATRO

18 
JUNHO

sex 21h00 

público-alvo a classificar

AINDA ESTOU AQUI
TIAGO LIMA
ESPETÁCULO VENCEDOR 
DA 3.ª EDIÇÃO DA BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO

O entretenimento pode ajudar a adiar a dor, mas nunca a evitá-la.
Tiago Lima
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duração a definir

preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis

Texto e encenação Tiago Lima Interpretação Bruno Ambrósio, Débora Umbelino, 

Eduardo Frazão e Rodolfo Major Direção musical Raimundo Carvalho Música original 

A Junção Iluminação Alexandre Costa Adereços Daniela Cardante Ilustração Mariana 

Soares Direção de comunicação Inês Lampreia Produção executiva Cláudia Teixeira 

Gestão e administração Vítor Alves Brotas Produção Agência 25

PT

“Ainda estou aqui” é simultaneamente um espetáculo e um concerto, 
em que uma banda ocupa o palco com baixo, piano e bateria. 

Neste espetáculo, Tiago Lima investiga a relação que as pessoas 
estabelecem com a música, os concertos, a literatura ou o cinema, 
procurando um sentido na necessidade que cada ser humano tem 
de se manter distraído de múltiplas formas.  

A solidão, a devoção generalizada ao entretenimento, o isolamento 
intencional e a busca de significado para a vida são algumas das 
inquietações convocadas por este espetáculo-concerto.

“Ainda estou aqui” é o espetáculo vencedor da 3.ª edição da Bolsa 
Amélia Rey Colaço, promovida pelo Teatro Viriato (Viseu), pelo 
Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa) pelo Centro Cultural Vila Flor 
(Guimarães) e pel’ O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo).  

EN

‘Ainda Estou Aqui’ (I’m Still Here) is simultaneously a show and a concert, 
in which a band takes the stage with bass, piano and drums. In this show, 
Tiago Lima examines the relationship people establish with music, concerts, 
literature or cinema, looking for meaning in every human being’s need to be 
distracted in multiple ways.

AINDA ESTOU AQUI

SALA DE ESPETÁCULOS



DANÇA / ESPAÇO ABERTO

23 e 24
JUNHO

qua e qui 21h00

m/ 6 anos

APRESENTAÇÕES 
LUGAR PRESENTE

Nada é mais magnífico do que as plantas, as árvores, as flores, os 
animais, o mar... a natureza. E se a Arte é imitação da vida, na atual 
conjuntura é imperativo regressar à Natureza e celebrá-la com um 
sentido de urgência.
Lugar Presente
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duração a definir

PT

Haverá algo mais belo do que o pôr do sol refletido no mar? Haverá 
algo mais belo do que um corpo a dançar?

Nestes dois dias, os alunos do ensino artístico especializado de 
dança da escola Lugar Presente sobem ao palco do Teatro Viriato, 
com mais vontade do que nunca em partilhar a sua paixão pela 
Dança, pela Arte e pela Vida.

Este ano, a celebração da natureza servirá de inspiração para as 
criações dos alunos, que trabalharão a Dança como caminho para 
um estilo de vida mais saudável, mais sustentável, mais solidário, 
mais sensível e mais feliz.  

EN

Is there anything more beautiful than a sunset reflected upon the sea? Is 
there anything more beautiful than a body dancing? During these two days, 
the dance education students of the Lugar Presente school take to the stage 
at Teatro Viriato, more eager than ever to share their passion for Dance, Art 
and Life.

APRESENTAÇÕES 
LUGAR PRESENTE

SALA DE ESPETÁCULOS



DANÇA

27
JUNHO

dom 17h00

m/ 6 anos

PROJETO JOVENS BAILARINOS
COREÓGRAFA CONVIDADA TÂNIA CARVALHO
PRODUÇÃO COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

A criatividade é como uma entidade que usa os corpos para se 
manifestar. Usa o que chamamos de natureza “árvores, pedras, flores” 
no fundo tudo o que existe, pois “não criatividade” é estagnação. (...) As 
nossas danças são livres de se manifestarem como quiserem. Os nossos 
corpos darão vida a essas forças criativas que irrompem sem o querer/
poder dominar. 
Tânia Carvalho
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PT

Depois de uma primeira edição, em 2019, conduzida por São Castro 
e António M Cabrita, diretores artísticos da Companhia Paulo 
Ribeiro, o “Projeto Jovens Bailarinos” renova-se em 2021, com a 
direção coreográfica da conceituada coreógrafa Tânia Carvalho. 

Dirigido a instituições de ensino de dança, este projeto tem o 
intuito de proporcionar uma oportunidade a seis alunos do ensino 
artístico especializado em dança, que se encontram a finalizar a 
sua formação. Esta experiência é um processo de criação em dança, 
em contexto pré-profissional, usufruindo de todas as condições 
artísticas, técnicas e de produção. 

A acompanhar a peça coreográfica será apresentado um vídeo- 
-documentário de todo o processo de criação deste projeto, realizado 
por Tomás Pereira  

EN

The ‘Young Dancers Project’ is renewed for 2021, with the choreographic 
direction of renowned choreographer Tânia Carvalho. This project, mainly 
for dance schools, aims to provide six dance education students who 
are finishing their training with an experience of dance creation in a pre- 

-professional context.

PROJETO JOVENS BAILARINOS

SALA DE ESPETÁCULOS

duração a definir

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

Coreografia Tânia Carvalho Produção Companhia Paulo Ribeiro 

Interpretação a definir Vídeo-documentário Tomás Pereira 

Este espetáculo tem o apoio do Município de Viseu 

através do programa Viseu Cultura



NOVO CIRCO

03 
JULHO

sáb 21h00 

m/ 6 anos

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
CIRQUE AÏTAL

O amor, como sugere o título do espetáculo, é o que torna o virtuosismo 
de Kati Pikkarainen e Victor Cathala tão esplendoroso. Seja romântico, 
desordenado ou bucólico, na praia ou numa garagem, os arrufos 
conjugais são a força motriz de um circo doméstico que transforma a vida 
rotineira em arrepio que se sente à flor da pele.
Goosebumps, Le Monde, fevereiro de 2012
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PT

O Novo Circo regressa ao nosso palco com “Pour le meilleur et 
pour le pire” (“Para o melhor e para o Pior”). Kati Pikkarainen e 
Victor Cathala partem da sua história pessoal para apresentar um 
espetáculo feito de poesia, rock and roll e humor. 

“Pour le meilleur et pour le pire” apresenta-nos um retrato nu e 
cru da intimidade de um casal que vive no e do circo. Seja deitados 
no chão de terra, em acrobacias aéreas surpreendentes, em jogos 
de equilíbrio extraordinários ou simplesmente em viagem, os 
intérpretes trazem para o palco uma história tão triste quanto feliz, 
levando o público a alternar entre o riso e as lágrimas. Sempre na 
presença de um fiel e indispensável companheiro para a vida de 
estrada: o carro. 

EN

New Circus returns to our stage with ‘Pour le meilleur et pour le pire’. Kati 
Pikkarainen and Victor Cathala use their personal stories as a platform 
from which to present a show made of poetry, rock and roll and humour. 

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE

SALA DE ESPETÁCULOS

60 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas) // descontos aplicáveis

Conceção e interpretação Kati Pikkarainen e Victor Cathala Apoio artístico Michel 

Cerda Criação musical Helmut Nünning Desenho de luz Kauri Klemelä 

Figurinos Odile Hautemulle Cenografia e construção Alexander Bügel Direção 

de cena Simon Rosant Consultadoria de artes circenses Jani Nuutinen Som e 

eletrónica Andreas Neresheimer Técnicos de palco, luz e som Simon Rosant, 

Tom Couillerot e Fanny Hugo Produção Bérangère Gros e Lison Cautain 

Agradecimento Trengo – Festival de Circo do Porto



PERFORMANCE

05 e 07 
JULHO

seg e qua 19h30

m/ 3 anos

OS FILHOS DE ABEL
UM ESPETÁCULO-PASSEIO 
PELA CIDADE DE VISEU

ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA
COORDENAÇÃO PATRÍCIA PORTELA

O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica 
uma transformação do lugar e dos seus significados. A presença física 
do ser humano (em movimento) num espaço não mapeado - e o variar 
das percepções  que daí ele recebe ao atravessá-lo - é uma forma de 
transformação da paisagem.                                                Francesco Careri
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PT

O Teatro Viriato acolhe o projeto final de 10 alunos do 3.º ano do 
curso de Interpretação da Escola Superior de Teatro e Cinema de 
Lisboa num espetáculo quase invisível. Percorrendo as ruas de 
Viseu, será decalcada na cidade a história de uma mulher, através 
do seu passeio, de braço dado com os espectadores.

Andar, ou passear, é precisamente o ponto de partida para esta 
performance. Um grupo de performers convida o público a segui-

-los num passeio onde tudo acontece: pessoas apaixonam-se, 
grupos musicais improvisam, gatos dançam; autocarros, carros 
e transeuntes fazem parte da partitura e o imprevisível é o 
combustível da performance; espetadores, performers e paisagem 
confundem-se, bebem copos, trocam vidas, cruzam-se, amam-se, 
encontram-se e seguem direções conjuntas ou contrárias.

EN

Teatro Viriato hosts the final project of 10 students from the 3rd year of the 
Acting degree of Lisbon’s Theatre and Film School in an almost invisible 
show. Travelling through the streets of Viseu, ‘Os Filhos de Abel’ (“The 
children of Abel”) traces the story of a woman across the city as she walks 
along, arm in arm with the spectators.

OS FILHOS DE ABEL

RUAS DA CIDADE DE VISEU

60 min.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 

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

Participantes Ana Barros, António Palma, Beatriz Santos, Beatriz Teodósio, Catarina 

Pacheco, David Costa, Diogo Fouto, Ema Garcia, Hugo Teles e Miguel Baltazar 

(Escola Superior de Teatro e Cinema) Coordenação Patrícia Portela 

Apoio e residência Teatro Viriato, Escola Superior de Teatro e Cinema e Prado, 

Associação Cultural



CRUZAMENTO DISCIPLINAR

05 a 11
JULHO

JARDINS EFÉMEROS

A missão deste projeto é transformar a cidade através da cultura e da 
arte e promover, em espaço público, as relações sociais e emocionais das 
nossas gentes. Portanto, só através da relação física e empática com a 
população é que nós cumpriremos os nossos desígnios.
Sandra Oliveira, Público, maio 2020
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PT

Em julho, os Jardins Efémeros voltam a ocupar inúmeros espaços 
de Viseu, com espetáculos, exposições, oficinas, instalações e 
residências artísticas. Nesta edição, o Teatro Viriato reforça o seu 
papel de casa de criação artística nacional acolhendo um conjunto 
de residências artísticas e espetáculos deste festival.  

Com sede em Viseu, os Jardins Efémeros são uma plataforma 
cultural multidisciplinar com uma forte componente experimental. 
Tem como objetivo potenciar a relação entre os artistas e os 
diversos agentes que habitam os espaços onde as intervenções 
artísticas acontecem.

EN

In July, the Jardins Efémeros festival once again occupies a number of 
spots all around Viseu, with shows, exhibitions, workshops, installations 
and artistic residencies. In this edition, Teatro Viriato reinforces its role as 
a home for national artistic creation by hosting a number of this festival’s 
artistic residencies and shows.

JARDINS EFÉMEROS 

SALA DE ESPETÁCULOS

Jardins Efémeros é um programa apoiado pelo 

Municipio de Viseu através do programa Viseu Cultura 

e pela República Portuguesa - Cultura / Direção-geral das Artes



TEATRO

16 e 17 
JULHO

sex e sáb 21h00

m/ 16 anos

ONLINE DISTORTION 
/ BORDER LINE(S)
PEDRO SOUSA LOUREIRO

- Conta-me devagar e de uma forma bem coreografada... um episódio em 
que tenhas sido tu a reconhecer a memória celular da tua família até à 
décima quarta geração. 
- Vamos falar sobre isso? 
- Queres dar o salto quântico ou ouvir techno numa caravela enquanto 
andamos a descobrir países?
 “Online distortion / Border line(s)”, Pedro Sousa Loureiro
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80 min. aprox.

preço único 7,503 // descontos não aplicáveis

Criação, direção e autoria Pedro Sousa Loureiro Criação musical / Espaço sonoro 

Francisco Barahona Interpretação Joana Cotrim, Marta Barahona Abreu, Pedro Sousa 

Loureiro e Susana Blazer Figurinos cedidos por Eric Ribeiro Fotografia Francisco Sá 

Realização vídeo Instalações – Arménia Pedro Sousa Loureiro

PT

Será a realidade, tal como a conhecemos, resultado da perceção ou 
da distorção? “Online distortion / Border line(s)”, de Pedro Sousa 
Loureiro, é um espetáculo que relaciona esta questão com a obra 
da artista plástica Cindy Sherman, abordando os conceitos de 
feminidade, excentricidade e insólito.

O espetáculo surge de uma residência artística na Arménia, em 
setembro de 2019. Os contrastes que o autor observou no país 
e o contacto com várias artistas plásticas feministas locais, 
posteriormente confrontados com o contexto pandémico vivido em 
Portugal, levaram-no a explorar temas como: relações hierárquicas, 
luta de egos e limites físicos e psicológicos. 

Com desenho e projeção de vídeo em tempo real, esta é uma 
peça que verá o seu texto escrito e renovado semanalmente, a 
partir de improvisações com cada um dos performers, e que será 
acompanhada por uma partitura musical criada por Francisco 
Barahona. 

EN

Is reality as we know it the result of perception or distortion? The show 
explores this question through the work of the artist Cindy Sherman, 
dealing with the concepts of femininity, eccentricity, and the unusual. With 
real-time drawing and video projection, this piece will see its text written 
and renewed weekly. 

ONLINE DISTORTION 
/ BORDER LINE(S) 

SALA DE ESPETÁCULOS



TEATRO

24
JULHO

sáb 19h00 

m/ 12 anos

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

Aqui, desenhamos uma cidade a várias mãos para nos vermos nela. Para 
vermos o que herdámos de cidades desconhecidas e o que fazemos com 
cidades que já conhecemos. A força deste encontro nasce de uma vontade 
de questionamento, diálogo e observação conjunta sobre a forma como 
cada companhia e cada um de nós está – no teatro e na cidade.
Companhias Auéééu – Teatro, Os Possessos e Teatro da Cidade
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PT

A partir do texto “Our Town”, de Thornton Wilder, as companhias 
Auéééu – Teatro, Os Possessos e Teatro da Cidade trabalham juntas, 
pela primeira vez, na criação deste espetáculo.

No início do séc. XX, Grover’s Corners, uma pequena cidade 
norte-americana, é o cenário imaginado para este espetáculo que 
acontece através do olhar da personagem de um diretor de cena. 
Ele conduz toda a narrativa e convoca o espectador a imaginar 
aquelas ruas, aquelas famílias, as relações e a vida de todos os dias, 
incluindo o amor, o casamento e a morte. A banalidade dos dias é 
contada através de um mecanismo teatral que permite ver e rever a 
vida. Afinal, esse é o lugar que o teatro pode oferecer: um encontro 
com os mortos em que podemos ver a própria vida. 

EN

Early 20th century Grover’s Corners, a small North American town, is the 
imagined setting for this show (‘A Nossa Cidade’ – Our Town), which takes 
place through the eyes of a stage director. He drives the whole narrative 
and beckons the viewer to imagine those streets, those families, their 
relationships and everyday life, including love, marriage and death. 

A NOSSA CIDADE

SALA DE ESPETÁCULOS

140 min. aprox.

preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis

Texto Our Town (1938) de Thornton Wilder Criação e produção Os Possessos, Auéééu 

– Teatro e Teatro da Cidade Tradução João Pedro Mamede e Catarina Rôlo Salgueiro

Criação e interpretação Beatriz Brás, Catarina Rôlo Salgueiro, Filipe Velez, 

Guilherme Gomes, Leonor Buescu, Isabel Costa, João Silva, Joana Manaças, Miguel 

Cunha, Nídia Roque e Sérgio Coragem Produção Raquel Matos Estagiária de apoio à 

criação e assistente de produção Joana Silva Desenho e operação de luz Rui Seabra 

Desenho de som André Carinha Mateus e José Neves Operação de som André 

Carinha Mateus Cenografia, adereços e figurinos Bruno Bogarim Coprodução Teatro 

do Bairro Alto e Teatro Viriato Residência de produção O Espaço do Tempo Projeto 

apoiado pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes



MÚSICA

25
JULHO

dom 17h00

m/ 3 anos

ORQUESTRA DE JAZZ 
DE ESPINHO & MÁRIO COSTA
QUE JAZZ É ESTE? FESTIVAL DE JAZZ DE VISEU 
PRODUÇÃO GIRA SOL AZUL 

O festival “Que Jazz É Este?” […] assenta em três pilares fundamentais: 
a oferta eclética e de qualidade de concertos, com foco especial no jazz; a 
criação de dinâmicas e oportunidades, quer de formação e profissionalização 
na área da música, quer de experiências educativas para o público em geral; 
o desafiar novos públicos e ir ao encontro de públicos que, estão impedidos de 
virem ao encontro do festival.                     Ana Bento, A Forma do Jazz, 2020

©
 R

ui
 B

an
de

ir
a



PT

A 9.ª edição do festival “Que Jazz É Este?”, organizada pela Gira Sol 
Azul, volta a passar pelo nosso palco, com um concerto que promete 
ficar na memória: a Orquestra de Jazz de Espinho e o baterista 
Mário Costa. 

A Orquestra de Jazz de Espinho tem desenvolvido um percurso 
ímpar desde 2008, entre a componente didática (a orquestra 
surge no âmbito curricular da Escola Profissional de Música de 
Espinho), a produção de concertos temáticos e o desenvolvimento 
de repertório de autor. 

Neste concerto, à Orquestra de Jazz de Espinho junta-se o baterista 
Mário Costa. Titular de uma versatilidade admirável, é na estética 
jazzística que Mário Costa se sente mais confortável, partilhando 
regularmente os palcos com alguns dos músicos mais importantes 
no panorama europeu. 

Um concerto imperdível, que demonstra uma vez mais porque é que 
o festival “Que Jazz É Este?” se tem afirmado como um projeto de 
relevo e prestígio na região centro.  

EN

The ninth edition of the festival ‘Que Jazz É Este?’ (What Jazz Is This?), 
organised by Gira Sol Azul, visits our stage once again with an unforgettable 
concert. The Orquestra de Jazz de Espinho performs with Mário Costa on 
the drums. 

QUE JAZZ É ESTE

SALA DE ESPETÁCULOS

60 min.

Entrada gratuita (mediante marcação e levantamento de bilhete na bilheteira 
através: e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou telefone 232 480 110)

Direção Paulo Perfeito e Daniel Dias Bateria Mário Costa Produção Gira 

Sol Azul / Que Jazz É Este? Festival de Jazz de Viseu Apoio Município de 

Viseu Financiamento Viseu Cultura A Orquestra de Jazz de Espinho tem 

o apoio da República Portuguesa - Cultura / Direção-Geral das Artes



FORMAÇÃO EM DANÇA

26 a 31
JULHO

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

Uma semana intensiva de formação em dança que surge da vontade de 
expandir a oferta cultural e artística na cidade de Viseu, contribuindo 
simultaneamente para a descentralização da oferta formativa nesta 
área, permitindo criar oportunidades de encontro e partilha entre 
participantes e formadores de renome nacional e internacional.
São Castro

programa intensivo 
de formação em dança

26 - 31 JUL’21
teatro viriato, viseu

uma iniciativa do 
TEATRO VIRIATO 
e da COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

INSCRIÇÕES até 30 de JUNHO 

+ INFO www.teatroviriato.com · www.companhiapauloribeiro.com



PT

Depois de uma edição online em 2020, o “Summer Lab” regressa 
este ano ao encontro e à partilha presencial com os bailarinos e 
coreógrafos Cyril Baldy, Barbara Griggi, Hugo Marmelada e Andrej 
Petrovic. 

Durante seis dias, os participantes poderão cruzar experiências, 
conhecimento, inspiração e paixão pelas matérias que os fazem mover. 
Explorarão disciplinas como o método de improvisação de William 
Forsythe, a linguagem de movimento e a pedagogia Gaga desenvolvida 
por Ohad Naharin, o repertório da Akram Khan Company, mas também 
outros estilos de dança com presença regular no “Summer Lab”, como 
o Laboratório Coreográfico ou a Dança Clássica. 

O “Summer Lab” é um programa de formação intensiva em 
dança promovido pelo Teatro Viriato e pela Companhia Paulo 
Ribeiro. Destina-se a estudantes e profissionais da área da dança, 
assim como a não profissionais com experiência em dança. Uma 
oportunidade de aprendizagem e partilha totalmente imersiva e 
intensa entre formadores e participantes. 

EN

SUMMER LAB is an intensive dance training programme organised 
by Teatro Viriato and Companhia Paulo Ribeiro. After an online edition, 
SUMMER LAB returns for moments of face-to-face sharing with the 
dancers and choreographers Cyril Baldy, Barbara Griggi, Hugo Marmelada 
and Andrej Petrovic. 

SUMMER LAB

SALA DE ESPETÁCULOS

PÚBLICO-ALVO

GRUPO A ≥ dos 15 aos 18 anos 

(estudantes de dança)

GRUPO B ≥ m/ 18 anos 

(estudantes e profissionais de dança)

GRUPO C ≥ m/ 18 anos

(não profissionais com experiência em dança)

PREÇOS 

2203

Grupos A e B (5 aulas diárias / 6 dias)

1553 

Grupo C (4 aulas diárias / 6 dias)

Condições especiais de alojamento, 

saiba mais no site.



EM BREVE 
NO TEATRO VIRIATO

≥

TALVEZ... MONSANTO
UM FILME MÚSICO CÉNICO EM 4 PISTAS 
RICARDO PAIS 

+INFO em breve em 
www.teatroviriato.com
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Guião e encenação Ricardo Pais Assistência de encenação Simão do Vale Africano 

Pais Guitarra portuguesa Miguel Amaral Voz Miguel Xavier Viola André Teixeira 

Contrabaixo Filipe Teixeira Interpretação e voz Luísa Cruz Participação Adufeiras de 

Monsanto e de um convidado-surpresa Cenografia João Mendes Ribeiro Figurinos 

Bernardo Monteiro Vídeo Luís Porto Desenho de luz Nuno Meira e Berto Pinheiro 

Desenho de som Joel Azevedo Direção musical Miguel Amaral Produção Subcutâneo 

Este espetáculo resulta de um convite do Município de Viseu ao encenador, no 

contexto das comemorações dos 20 anos da reabertura do Teatro Viriato. 

É uma coprodução com o Teatro Nacional de São João.

PT

O cruzamento de géneros, musicais, visuais ou literários, é uma 
constante na obra do encenador Ricardo Pais, e esta nova criação 
não é exceção. De uma forma, para já, inidentificável “talvez... 
Monsanto” sai e entra da palavra dita ou cantada, da música e, 
sobretudo, dos ritmos e percussões. É uma paisagem visual onde 
se desenrola um diálogo entre a vertigem de um declive e o impacto 
de uma muralha. É um teatro de sombras, de onde a voz e o som 
dos instrumentos partem em busca de uma “narração” tensa que 
explode depois numa espécie de dança acrobática. É o mistério e a 
melancolia de uma reza, de uma litania, de uma narração cantada 
que nos convida a corporizar todas as questões que estas músicas 
nos suscitam.

EN

Blending together musical, visual or literary genres is a hallmark of 
director Ricardo Pais’ work, and this new creation is no exception. ‘talvez... 
Monsanto’ (Perhaps Monsanto) waxes and wanes from words spoken 
or sung, from the music and, above all, from the rhythms and beat. It 
is a shadow theatre, a play from which the voice and the sound of the 
instruments set out in search of a ‘narration’.

TALVEZ... MONSANTO



MARQUE O SEU ENCONTRO ÀS CEGAS COM 
OS LIVROS ESCOLHIDOS PELOS NOSSOS 
ARTISTAS PARA SI.

À sua espera temos um conjunto de enigmas que o 

ajudarão a escolher o companheiro ideal de leitura. 

Depois de conhecer as propostas que se encontram no 

nosso blogue – SalaDeEnsaiosTeatroViriato.blog – basta 

contactar a bilheteira do Teatro Viriato e referir qual o 

texto que mais despertou a sua curiosidade.

Até julho, pode conhecer os livros escolhidos por Pedro 

Sousa Loureiro, Tiago Lima, Tânia Carvalho, Patrícia 

Portela e a sugestão de poesia do Dr. Changuito.

“Blind Book Date” é uma iniciativa do Teatro Viriato com 
curadoria de Susana Cardoso, em parceria com as livrarias 
Leya/Pretexto e Poesia Incompleta.

+ info 
bilheteira@teatroviriato.com ou 232 480 110
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O podcast pode ser ouvido às quartas-feiras na 

Rádio Jornal do 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 em 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, a entrevistas com as personalidades 

que integram a nossa programação, e 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/



EXPOSIÇÃO // GALERIA TEATRO VIRIATO

ABRIL a
DEZEMBRO

MEMÓRIA FUTURA
fotografias de CARLOS FERNANDES e RAQUEL BALSA

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.
Patrícia Portela
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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

“Madalena”, de Sara de Castro, “Tangerina”, de Ana Bento, “Os 
Três Irmãos” de Victor Hugo Pontes, “Sinais de Pausa”, de São 
Castro e António M Cabrita, “Coreografia”, de João dos Santos 
Martins, “Faustless”, de Margarida Belo Costa, e “Gabo”, de Patrick 
Murys para a Companhia Dançando com a Diferença. Estes são os 
espetáculos que em 2020 estrearam no palco físico do Teatro Viriato 
e que agora ocupam as paredes desta galeria.

Com a exposição “Memória Futura” celebramos a capacidade de 
resiliência dos artistas, equipas e público que, num dos anos de 
maior incerteza nas artes performativas de que há memória, nos 
brindaram com as suas criações, o seu olhar atento, a sua presença, 
mesmo quando esta tinha de se escudar atrás de uma máscara. 
2020 permanecerá na nossa memória por inúmeros motivos. Talvez 
nem todos bons. Mas sentimos que cada um destes espetáculos 
ficará guardado como momento de encontro, de cumplicidade, de 
questionamento, de toque e de capacidade de acreditar que há 
sempre uma alternativa. 

MEMÓRIA FUTURA

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



ABRIL a JUNHO 

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

Depois de adiado, devido à implementação do segundo confinamento, 
abril marca o arranque da nova parceria entre o Teatro Viriato e o 
Museu Nacional Grão Vasco e que lança 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. 

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



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA

Vasco, e na companhia do coreógrafo e bailarino Luís André Sá e do 
artista multidisciplinar 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.

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



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

R

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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GRAEME PULLEYN
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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.

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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LEONOR BARATA
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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 
trabalho para que desenvolvam as suas criações. Residências artísticas e 
técnicas, espaços de discussão e construção dramatúrgica, apresentações 
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 qual-
quer projeto. Nesta temporada acolhemos:

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

19 a 30 de ABR // MÚSICA/ TEATRO

AINDA ESTOU AQUI

TIAGO LIMA

Vencedor 3.ª edição da 

Bolsa Amélia Rey Colaço

26 ABR a 01 MAI // TEATRO

CORDYCEPS

JOÃO PEDRO LEAL, 

EDUARDO MOLINA 

E MARCO MENDONÇA 

03 a 13 MAI // PERFORMANCE

CAMMING - 101 NOITES

JANAINA LEITE

14 a 18 JUN // TEATRO

VOLTA PARA A TUA TERRA

KELI FREITAS

Bolsa Espaço do Tempo/

BPI | Fundação “la Caixa”

28 JUN a 12 JUL // PERFORMANCE

DO PÉ À FILOSOFIA

ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR 

DE TEATRO E CINEMA

COORDENAÇÃO PATRÍCIA PORTELA

24 JUN a 11 JUL 

// CRUZAMENTO DISCIPLINAR

JARDINS EFÉMEROS

12 a 16 JUL // TEATRO

SARA BARROS LEITÃO



ARTISTAS RESIDENTES

A Joana Craveiro, o João Fiadeiro e o Henrique Amoedo são os Artistas 
Residentes do Teatro Viriato desde 2018. Antropólogos desafiantes 
das nossas mágoas e cicatrizes coloniais, fundadores da Nova Dança 
Portuguesa, 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? 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 em Viseu a sua mais recente 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. 

Henrique Amoedo e a companhia Dançando com a Diferença são hoje 
indissociáveis da vida regular no Teatro. De forma regular, 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. 

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 
grupo 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 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 de Carvalho, Natália Fonseca, Orlando Vicente, 

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

Tavares e Teresa Costa

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E A SAÚDE
Paralelamente às atividades de dança, a companhia 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 ter reflexos numa inclusão social mais 
plena e efetiva.

Também numa lógica de relação com a sociedade, em Viseu, a Dançando 
com a Diferença tem vindo a colaborar 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 Estêvão) – 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 

DANÇANDO COM A DIFERENÇA PROJETO RESIDENTE

DANÇANDO COM A DIFERENÇA



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
No Teatro Viriato em data a definir // ter 19h00 as 21h00 

Às terças-feiras, a companhia 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.
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DANÇANDO COM A DIFERENÇA · projeto residente com o apoio do Teatro Viriato · uma 
estrutura financiada por República Portuguesa / Direção Geral das Artes · Governo Regional 
da Madeira: Secretaria Regional de Educação e Secretaria Regional do Turismo e Cultura 
Câmara Municipal do Funchal
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PROJETO JOVENS BAILARINOS*
coreógrafa convidada TÂNIA CARVALHO

Estreia 27 JUN // Teatro Viriato, Viseu

LAST
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

21 ABR // Festival Dias Da Dança, Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery

01 MAI // Casa da Criatividade, São João da Madeira

04 e 05 JUN // São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

24 ABR // Sharing Across Borders Festival, Colónia, Alemanha

BOX 2.0 | INSTALAÇÃO HOLOGRÁFICA
de SÃO CASTRO e ANTÓNIO M CABRITA

29 e 30 ABR // A Cidade Dança, Biblioteca Municipal de São João da Madeira

EM CRIAÇÃO

EM DIGRESSÃO



COMPANHIA PAULO RIBEIRO 

A DANÇA E A LITERATURA*
de e com CATARINA CÂMARA

24 ABR // Formato online

SUMMER LAB’21
26 a 31 JUL // Teatro Viriato, Viseu

REPERTÓRIO 
ALEXANDER EKMAN
com ÈVE-MARIE DALCOURT

17 ABR // Formato online

REPERTÓRIO 
TANZTHEATER WUPPERTAL 
PINA BAUSCH 
com JULIE ANNE STANZAK  

MAI (data a definir) // Formato online

APOIO A JOVENS COREÓGRAFOS
17 a 21 MAI // Estúdio Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

EM FORMAÇÃO

MASTERCLASSES

EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

*Este projeto tem o apoio do 

Município de Viseu através do programa Viseu Cultura

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 



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 • Fernando Poças 

Figueiredo e Maria Adelaide Poças • 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

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

Mecenas · 2021

Apoio · 2021

Apoio à divulgação · 2021



EQUIPA

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

Maria João Rochete Adjunta da Direção • Carlos Fernandes Coordenação de 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 · 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

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 da Saúde.

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis 
a amigos & mecenas)

Frisas 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

70 Lugares

Camarotes

Palco

Plateia
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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)



SABIA QUE 
PODE RECEBER 
O TEATRO VIRIATO 
NA SUA CAIXA 
DE CORREIO?

Seja na versão digital, 

por correio ou sms, 

queremos estar próximos de si.

Assine a nossa newsletter 

gratuitamente através do nosso site.

Pode aceder por aqui:

www.teatroviriato.com



FICHA TÉCNICA

Imagem de Capa, por Alice Geirinhas

A ideia surgiu de uma citação visual do teórico e designer italiano Bruno Munari 

(1907-1998) sobre a variação do rosto humano a partir da sua representação 

utilizando só três elementos visuais elementares: boca, olhos e nariz.

Este padrão da diversidade humana a partir do rosto, remete-nos para outras 

geografias e culturas, para o multiculturalismo que caracteriza o nosso mundo, 

como também para a ideia de máscara, para o teatro e a sua história.

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




