


No Teatro Viriato pretendemos 

fomentar a participação da 

população da Cidade de Viseu 

na actualidade 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.



SIGA O
TEATRO VIRIATO
facebook.com/teatroviriato



Anunciamos mais uma tempo-
rada feliz, temperada por o que 
de melhor se faz dentro e fora 
da nossa cidade. 

O trabalho comunitário tem um 
destaque fortíssimo com o sem-
pre surpreendente trabalho que 
o Graeme Pulleyn desenvolve no 
projecto PANOS - Palcos Novos, 
Palavras Novas, depois com o 
projecto de Cláudia Jardim com 
as jovens da Casa da Aguieira 
e com o trabalho do encenador 
Jorge Fraga com a comunidade 
Viseense. 

A internacionalização irá certa-
mente surpreender-nos com o 
projecto W-Est_Where que, para 
além de nos permitir acompa-
nhar a “emergência de Leste”, 
trará também à nossa cidade 
uma das figuras mais emble-
máticas da Dança do século XX. 
Milkos Šparemblek será um dos 
convidados para reflectir sobre 
o que se faz hoje em dia na Dan-
ça europeia e dará o seu tes-
temunho de um percurso com 

mais de cinquenta anos. Para 
além do reconhecimento artísti-
co, o coreógrafo foi também um 
director ímpar de várias compa-
nhias entre as quais se conta o 
Ballet Gulbenkian, do qual foi o 
primeiro director, digamos, mais 
contemporâneo. Prevemos ain-
da a participação de Rui Horta e 
Vasco Wellenkamp (presenças a 
confirmar).

Conseguimos ainda através de 
alguma programação em rede 
trazer a Portugal, e em alguns 
casos só a Viseu, momentos 
que ficarão inscritos na nossa 
memória. A não perder absolu-
tamente o Théâtre de La Mezza-
nine, com a Ópera Dido e Eneias, 
o maravilhoso Camille Boitel, 
com o espectáculo multidisci-
plinar L’immédiat, e a comple-
tamente desconhecida entre 
nós, mas um furor em França, a 
coreógrafa Andrea Sitter. 

Estou deliberadamente a citar 
os talvez mais desconhecidos 
entre nós, porque há mais, mui-
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to mais e nada deve passar des-
percebido porque esta é mais 
uma temporada de grande feli-
cidade, que conta também com 
os Dead Combo, Camané, e a 
companhia Lili Désatres e tudo 
o mais, desde café-concertos 
a actividades mais lúdicas e de 
formação para a comunidade.

Em 1998, no primeiro e muito 
trôpego discurso que fiz sobre a 
ambição do Teatro Viriato anun-
ciava a vontade de criar um es-
paço em festa. Festa de ideias, 
de pensamentos e de fruição. 
Esta Primavera assim será, de 
incontornável e imparável feli-
cidade... Festiva! 

Paulo Ribeiro



SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO



08 sex 21h30 DEAD COMBO & ROYAL ORQUESTRA DAS CAVEIRAS

06 sex 21h30 CAMANÉ

08 e 09 qua e qui 21h30 DIDO E ENEIAS

24 a 26 Programa a divulgar em breve APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

10 e 11 ter e qua a definir W-EST_WHERE

28 sáb 21h30 LA CINQUIÈME POSITION 

07PROGRAMAÇÃO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO

16 ABR 
14 MAI 
18 JUN 
02 JUL

VISITAS DANÇADAS

Local: Museu Grão Vasco

sáb 16h00

16 a 18 L’IMMÉDIATqui a sáb 21h30

16 e 17 NÃO SE BRINCA COM O AMORsex e sáb 21h30

07 MAI
04 JUN

sáb
sáb

15h00
15h00

ARTE & INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO

18 a 21 seg a qua

qui

10h30 às 12h30 
14h30 às 18h00
10h30 às 12h30 
15h00 às 19h30

ANDARALHOS

26 CHEIO DE (PEQUENOS) NADASqui 10h00 e 19h00

04 a 08 A LOJA EXTRAORDINÁRIA DA RUA DIREITAseg a qui

sex

10h00 às 12h30 
14h30 às 17h00

10h00 às 12h30 
14h30 às 19h30

11 a 15 CIDADES SONORASseg a sex 14h30 às 17h30

28 a 30 qui
sex e sáb

15h00
21h30

DENTRO DE MIM, FORA DAQUI
PANOS – Palcos Novos, Palavras Novas

20 e 21 sex
sáb

15h00

16h30
SUPER-HEROÍNAS
(TÍTULO DE TRABALHO)

06 a 09 qua a sáb 21h30 LAV’ALMA N40º3W7º5
(TÍTULO DE TRABALHO)

18 SEI MIGUELqua 22h00

30 ABR a 31 JUL 15 ANOS – 15 IMAGENS
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Paisagens cinematográficas, em 
especial os cenários de western, 
unem-se ao fado, às sonoridades 
vibrantes da América Latina e 
de África e ao ritmo frenético do 
rock. É neste cocktail sonoro de 
world music que o gato pingado 
e o gangster mais conhecido de 
Portugal convidam o público a 
entrar. 

O grupo Dead Combo está de re-
gresso aos palcos, desta vez na 
companhia perfeita da Royal Or-
questra das Caveiras. Uma parce-
ria feliz que surgiu após a digres-
são de apresentação do álbum 
Lusitânia Playboys e que culminou 
com a edição de um DVD gravado 
ao vivo no Teatro São Luiz.

Formado em 2003, por ocasião 
de um tributo a Carlos Paredes, 

o colectivo Dead Combo já edi-
tou cinco álbuns, três dos quais 
foram galardoados com os pré-
mios Álbum do Ano e Álbum da 
Década.

MÚSICA

08 ABR

DEAD COMBO 
& ROYAL ORQUESTRA DAS CAVEIRAS
sex 21h30 | 75 min.
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 6 anos

Contrabaixo e Guitarras Pedro Gonçalves  
Guitarras Tó Trips
Piano Ana Araújo

Bateria Alexandre Frazão
Trompete e Flughelhorn João Marques

Saxofones João Cabrita
Trombone Jorge Ribeiro

Técnico de Som Helder Nelson
Técnico de Iluminação Nuno Salsinha

Road Manager José Morais
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Uma cidade pode ser reconhe-
cida pelos sons que produz? 
Para provar que tal é possível, a 
Associação Binaural/Nodar pro-
põe, com o projecto educativo 
Cidades Sonoras, o mapeamento 
sonoro da zona histórica de Viseu 
através da captação de sons, do 
registo das coordenadas geo-
gráficas de cada fonte sonora, a 
par de outras informações con-
textualizadoras, incluindo regis-
tos fotográficos.

O projecto tem como objectivo 
estimular os participantes a de-
tectarem os detalhes acústicos 
do centro histórico e a interagi-
rem com as designadas vozes da 
memória da cidade que assumem 
um papel importante neste pro-
cesso de recolha.

O resultado final será a criação 
colectiva de um catálogo de sons 
integrado num mapa digital.

OFICINA

11 a 15 ABR

CIDADES SONORAS
organização BINAURAL/NODAR

seg a sex 14h30 às 17h30
Público-alvo dos 14 aos 17 anos
Lotação 15 participantes
Preço 153
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Uma viagem alternativa que con-
vida o público a reler e a sentir 
as obras da colecção do Museu 
Grão Vasco sob uma nova luz. É 
esta a proposta de Visitas Dança-
das, um projecto que une a Dan-
ça, o discurso e o olhar de forma 
a proporcionar uma abordagem 
diferente sobre a História da Arte, 
onde a informação técnica se 
mistura com as emoções.

Os quadros e as esculturas são 
comentadas e interpretadas por 
Leonor Barata, que conduz o 
visitante numa viagem pelas sa-
las expositivas permitindo-lhe 
questionar a habitual leitura dos 
espaços museológicos e reflec-
tir sobre a relação do público no 
contexto dos museus.

O projecto Visitas Dançadas foi 
criado em 2007 pela coreógrafa 
e historiadora de Arte, Aurélie 
Gandit, para o Museu de Belas 
Artes de Nancy.

VISITA COREOGRAFADA

16 ABR, 14 MAI, 18 JUN e 02 JUL

VISITAS DANÇADAS
de AURÉLIE GANDIT (FR) com LEONOR BARATA (PT)

sáb 16h00 | 60 min. | Todos os Públicos | 20 participantes / sessão
Preço 43 
Bilhetes à venda no Teatro Viriato

Local: Museu Grão Vasco

Criação e Concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata

Co-produção 
Teatro Viriato e Cie La Brèche

Parceria
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Andaralhos é um imaginário que 
combina a técnica das andas 
com a plasticidade dos espan-
talhos. Desta união resulta uma 
figura de meio boneco meio ho-
mem que parece ter saído de 
um campo de cultivo à desco-
berta do mundo.

Nesta oficina, os participantes 
exploram as andas enquanto 
forma de locomoção e a sua re-
lação com o corpo e com a ocu-
pação do espaço.

A companhia propõe uma pes-
quisa da fisicalidade e das emo-
ções deste boneco/personagem; 
e simultaneamente sugere uma 

investigação das perspectivas 
do espaço público onde são co-
lodos estes Andaralhos.

OFICINA

18 a 21 ABR

ANDARALHOS
orientação JULIETA RODRIGUES e ANTÓNIO OLIVEIRA

CIA RADAR 360º 

seg a qua 10h30 às 12h30 e 14h30 às 18h00
qui 10h30 às 12h30 e 15h00 às 19h30
Público-alvo dos 9 aos 13 anos
Lotação 12 participantes
Preço 203

Apresentação informal ao público qui 19h00
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Doze actores encarnam seis 
personagens, gémeos siameses, 
duas faces da mesma moeda, o 
pró e o contra, o interior e o ex-
terior da mesma realidade. Em 
Dentro de mim, fora daqui, a ac-
ção habita duas linhas espaciais 
distintas, uma ocupa a voz de 
seis actores e outra o corpo dos 
restantes intervenientes. Nesta 
peça, são reveladas as vontades, 
as prioridades, as perspectivas 
e a relação com um possível 
amanhã das seis personagens 
que encontram uma mala. Mas 
o que encerra este objecto den-
tro de si?

O texto de Filipe Homem Fonseca 
é encenado por Graeme Pulleyn 

com um grupo de jovens de Vi-
seu no âmbito do projecto PANOS 

– Palcos Novos, Palavras Novas, 
promovido pela Culturgest e no 
qual o Teatro Viriato tem partici-
pado desde a primeira edição.

PROJECTO COM A COMUNIDADE

28 a 30 ABR

DENTRO DE MIM, FORA DAQUI
PANOS – PALCOS NOVOS, PALAVRAS NOVAS
de FILIPE HOMEM FONSECA encenação GRAEME PULLEYN

qui 15h00 | Público-alvo 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário | Preço 13

sex e sáb 21h30 | m/ 6 anos | Preço 2,53

Duração 70 min. aprox.

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Texto Filipe Homem Fonseca
Encenação Graeme Pulleyn

Assistência de Encenação André Rodrigues, 
e Ivan-Petar Yovchev

Interpretação Alexandra Ferreira, 
Camila Morgan, Carla Silva, Catarina Tinoco, 

Daniela Romão, Francisco Almeida, 
Gabriel Gomes, Guilherme Gomes, 

Inês Martins, Joana Portugal,
Luís Duarte e Mariana Guerra

Imagem Vídeo Catarina Fernandes
Figurinos Carlos Ferreira e Carla Gonçalves

Desenho de luz Rui Cunha
Cenografia Nelson Almeida, Paulo Matos 

e Graeme Pulleyn
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De Sábado 2 (1995) a Paisagens… 
“onde o negro é cor” (2010), a ex-
posição 15 anos – 15 imagens con-
vida ao reencontro com a obra de 
Paulo Ribeiro e a sua companhia 
de autor.

Fundada em 1995, a Companhia 
Paulo Ribeiro nasceu na sequên-
cia do trabalho do coreógrafo 
junto de algumas das mais pres-
tigiadas companhias de Dança 
Contemporânea europeias. Nes-
tes 15 anos de actividade, conquis-

EXPOSIÇÃO / FOYER

30 ABR a 31 JUL

15 ANOS 
15 IMAGENS

Entrada gratuita
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tou um importante lugar junto da 
crítica especializada e de um pú-
blico atento que sempre se deixou 
contagiar e sensibilizar pelas cria-
ções de Paulo Ribeiro. 

A exposição revisita 15 obras, atra-
vés de 15 imagens. Um sumário 
do muito que ficou para trás, um 
registo do que está inscrito no 
presente e talvez um anúncio da-
quilo que pode trazer o futuro.

Selecção das Imagens
Paulo Ribeiro e José Alfredo

Concepção da Exposição 
e Produção das Fotografias

José Alfredo
Fotógrafos

Jorge Gonçalves, José Fabião, 
João Tuna, João Garcia, 

José Alfredo e Sérgio Granadeiro
Produção

Companhia Paulo Ribeiro
Agradecimentos

Jorge Gonçalves, José Fabião, 
João Tuna, João Garcia,

José Alfredo e Sérgio Granadeiro
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Quando começou a cantar fado, 
acreditava que não iria fazê-lo a 
nível profissional e ter um per-
curso longo nestas lides. Hoje, 
é um dos fadistas mais aclama-
dos a nível nacional e interna-
cional.

Demonstrando uma rara sen-
sibilidade musical, Camané re-
gressa aos palcos com um novo 
álbum.

Do Amor e dos Dias, que con-
ta com letras de Manuela de 
Freitas e música de José Mário 
Branco, confirma Camané como 
uma voz única na arte de cantar 
o fado, desta vez, a partir de uma 
teia de sentimentos e palavras 
menos vulgares na temática da 
obra deste intérprete. No novo 
trabalho, o fadista volta a reve-
lar um conhecimento ímpar da 

cultura do fado e um respeito 
humilde pelos mestres.

Para além de um forte acolhi-
mento do público, o sexto álbum 
de originais de Camané tem me-
recido os elogios da crítica e da 
imprensa especializada.

Voz Camané
Guitarra Portuguesa José Manuel Neto

Viola Miguel Gonçalves
Contrabaixo Paulo Paz

MÚSICA

06 MAI

CAMANÉ
sex 21h30 | 90 min.
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 3 anos
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23ESPAÇO ABERTO… 
ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

CONFERÊNCIAS

07 MAI  e 04 JUN

ARTE & INTERVENÇÃO 
NO ESPAÇO PÚBLICO
iniciativa e organização PROJECTO PATRIMÓNIO

Integrado no Ano Internacional 
Viseense 2011, a Projecto Patri-
mónio promove duas conferên-
cias subordinadas ao tema Arte 
& Intervenção no Espaço Público. 
Esta iniciativa pretende deam-
bular em torno das políticas de 
gestão cultural que são desen-
volvidas quer nos espaços públi-
cos quer em circuitos privados. 
As conferências contam com a 
participação de convidados com 
experiência no tema.

O Ano Internacional Viseense 
é uma iniciativa de carácter 
anual, promovida pela Projecto 
Património. Em cada edição é 
escolhida uma temática a tra-
tar e a explorar, no domínio do 
sector cultural, como elemento 
diferenciador e potenciador de 
modelos sustentáveis de desen-
volvimento.

07 MAI

PÚBLICO & PÚBLICO

sáb 15h00 | Todos os públicos
Entrada Gratuita

director do museu grão vasco, viseu 
dr. sérgio gorjão

director do centro de arte contemporânea 
graça morais, bragança 
dr. jorge da costa

04 JUN 

PRIVADO & PÚBLICO

sáb 15h00 | Todos os públicos
Entrada Gratuita

presidente da movijovem 
dr. joão paulo rebelo

arqueólogo e sócio fundador da arqueohoje

dr. pedro sobral de carvalho

responsável pela unidade de gestão integrada 
do património cultural/arqueohoje 
dr. paulo celso monteiro

Informação adicional em www.projectopatrimonio.com/anointernacionalviseense/
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Em Maio, o Teatro Viriato acolhe 
o segundo encontro do projec-
to W-Est_Where (anteriormente 
previsto e anunciado para Feve-
reiro de 2011) no âmbito do qual 
promove residências artísticas, 
formação, apresentação de es-
pectáculos e conferências com 
artistas da Europa de Leste e 
Oeste. 

O W-Est_Where é um projecto de 
cooperação coreográfica entre 
França (Companhia Jasmina), 
Portugal (Teatro Viriato), Croácia 
(HIPP/Dance Week Festival) e 
Hungria (Trafó). O objectivo é pro-
mover, fomentar e facilitar, entre 
as estruturas parceiras, a troca 
de experiências, assim como 
apoiar a circulação de obras co-
reográficas, contribuindo para a 
visibilidade da Dança Contempo-
rânea na Europa de Leste.

O reconhecido coreógrafo Milko 
Šparemblek é uma das figuras 

confirmadas neste segundo en-
contro, que este ano conta com 
a moderação do jornalista Tiago 
Bartolomeu Costa. Por confirmar 
estão ainda as presenças de Rui 
Horta e de Vasco Wellenkamp. 
Ainda no âmbito deste projecto, o 
Teatro Viriato acolhe um intérpre-
te croata que terá o desafio de 
criar um solo sobre Identidade, 
tendo a cidade de Viseu como 
local de inspiração e fonte de in-
formação.

A programação integral do encontro 

W-Est_Where será divulgada em breve.

ENCONTRO DE DANÇA

10 e 11 MAI

W-EST_WHERE

Rede de 
cooperação 

coreográfica

Financiada por
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Sei Miguel escolheu o trompete 
pocket como sendo um instru-
mento que toca a história do jazz. 
Director, arranjista e instrumen-
tista, é um dos raros músicos da 
contemporaneidade que encara 
e manuseia o jazz como um uni-
verso de progressão artística e 
humana, de potencial aparente-
mente infinito. 

O músico utiliza no seu trabalho 
soluções avançadas e singulares 
de timbre, onde é possível en-

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

18 MAI

SEI MIGUEL
qua 22h00 | 70 min.

Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos



Trompete Pocket Sei Miguel
Trombone Fala Marian

Percussão César Burago
Guitarra Pedro Gomes
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contrar reminiscências da mú-
sica electrónica, electroacústica 
e do rock. Após longos anos de 
uma carreira confinada a circui-
tos de músicos e de jornalismo 
especializado nas vanguardas do 
jazz, o trompetista começa a re-
ceber os créditos devidos de for-
ma mais generalizada. O músico 
lançou no final do ano de 2010 
o álbum Esfíngico – Suite For a 
Jazz Combo, com Fala Mariam, 
Pedro Lourenço, César Burago 
e Rafael Toral. 

Parceria



©
 C

at
ar

in
a 

Fe
rn

an
de

s



29

A partir dos filmes de acção Kill 
Bill, Anjos de Charlie e Mr. & Mrs. 
Smith, o Teatro Praga apresen-
ta uma ficção disparatada, com 
catsuits e lutas fratricidas à mis-
tura, onde todas as jovens que 
integram a Casa da Agueira são 
heroínas detentoras de poderes 
especiais.

O que importa neste enredo não 
é o herói ou o anti-herói, mas 
sim a anti-narrativa do herói, 
construída com base na história 
de vida destas jovens. 

Em palco apresenta-se um es-
pectáculo de fuga, repleto de 
muitas piruetas, reviravoltas e 
duelos fatais. 

No final, entre feridos e mortos, 
existe a promessa de que tudo 
acaba bem.

PROJECTO COM A COMUNIDADE

20 e 21 MAI

SUPER-HEROÍNAS
(TÍTULO DE TRABALHO)
orientação ANDRÉ GODINHO e CLÁUDIA JARDIM

sex 15h00 e sáb 16h30
m/ 12 anos 
Duração a definir
Preço 13
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Teatro de objectos e de sombras 
une-se ao canto e ao movimen-
to para criar uma viagem pelos 
nadas que constroem o essen-
cial da vida. Adultos e crian-
ças sentados lado a lado, num 
espaço circular iluminado por 
uma lâmpada, embarcam nes-
te percurso de contemplação 
e de meditação dos elementos 
mais primitivos que rodeiam o 
ser humano: o fogo, as folhas, 
os seixos ou apenas pedaços de 
madeira.

Os participantes são conduzidos 
do ventre da Terra para o gran-
de céu aberto, permitindo aos 
adultos voltarem ao mais básico 
da apreensão do mundo e aos 
mais jovens o desenvolvimento 

de um olhar curioso que vá além 
do simples deslumbramento. 
Trata-se de uma jornada poéti-
ca, que, entre jogos de luz e de 
sombra, transforma o universo 
conhecido num mundo infinito 
de imagens, sensações e ideias, 
onde o fio da história é tecido 
por cada um.

TEATRO

26 MAI

CHEIO DE (PEQUENOS) NADAS
de CIE LILI DÉSASTRES (FR)

qui 10h00 e 19h00 | Público-alvo do 1 aos 4 anos
Duração 40 min.
Preço 13

No âmbito do FIMFA Lx11 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS

Inspiração Francesca Sorgato 
Cenografia 

e Dispositivos Luminosos Flop 
Ideia Sophie Vignaux 

Encenação Emmanuelle Zanfonato 
Acompanhamento / Movimento 

Christine Pètre 
Figurino Freija Wouters 

Árvore Stéphane Delaunay 
Bancos Gilles Bossé 

Interpretação Francesca Sorgato 
e Emmanuelle Zanfonato 

(ou Stéphane Delaunay) 
Orelha Atenta Géraldine Keller

Idioma sem palavra
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rede de programação cultural

Acção co-financiada por



©
 E

ri
c 

B
ou

de
t



33

Composta por diversas varia-
ções sobre a canção encantado-
ra da ninfa que habitava o cabo 
Loreley, no rio Reno, La Cinquiè-
me Position é, intencionalmente, 
uma crónica narrada por uma 
intérprete de referência, que re-
visita os maiores nomes da Dan-
ça Clássica e Contemporânea, 
como: Joseph Russillo, Anne- 
-Marie Reynaud, Odile Azagury, 
Dominique Boivin, Jean Gaudin 
e François Raffinot.

Neste espectáculo, que surgiu no 
festival Faits d’Hiver 2008, Andrea 
Sitter celebra, através da sua 
Dança narrativa, a diversidade 
cultural e linguística que lhe foi 
transmitida e que tem inspirado 
o seu trabalho.

Com uma energia explosiva, 
que chega a tocar um humor 
irresistível, a coreógrafa alterna 
entre a alegria e o medo, numa 
viagem auto-irónica pelas suas 
memórias pessoais.

Coreografia, Texto e Interpretação 
Andrea Sitter

Colaboração Artística 
Philippe-Ahmed Braschi

Desenho de Luz Nicolas Prosper
Música Michael Jary, Ikuro Takahashi, 

Olivier Prou, Robert Schuman, 
Justin Bennett, Frédéric Chopin, 

Gustav Mahler e Nilsson

DANÇA

28 MAI

LA CINQUIÈME POSITION
de ANDREA SITTER (FR)

sáb 21h30 | 55 min.
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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A companhia Théâtre de La 
Mezzanine, reconhecida pelos 
espectáculos imponentes e ex-
travagantes, reinventa a Ópera 
com Dido e Eneias. Inspirando-se 
na obra barroca de Henry Purcell, 
o encenador Denis Chabroullet 
imagina uma nova Cartago, as-
sente numa fábrica em ruínas, 
inundada por canos de água de-
sordenados. É neste cenário fan-
tasmagórico, que espelha o caos 
do mundo e a beleza trágica do 
amor, que Dido e Eneias vivem 
os tormentos da paixão antes de 
serem capturados pelo destino. 

Denis Chabroulett demonstra, 
uma vez mais, um talento espe-
cial para a criação de metáforas 
e de imagens em movimento, 
que transportam o público para 

um mundo visual e musical com-
plexo, mas também arrebatador. 

ÓPERA

08 e 09 JUN

DIDO E ENEIAS
de THÉÂTRE DE LA MEZZANINE (FR)

qua e qui 21h30 | 75 min.
Preços: C (103 a 203) / Jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Direcção Musical Jean-Marie Puissant
Encenação/ Cenografia Denis Chabroullet

Primeiro Violino Frédéric Martin
Desenho de Luzes Jérome Buet

Coreografias Virginie Avot e Marie-Pierre Pirson
Ensemble Instrumental Barroco 

Stefano Intrieri (cravo) 
Alexandra Delcroix (segundo violino)

Sylvestre Verger (Alto)
Stanley Smith (Violoncelo) 
Leonardo Loredo (Teorba) 
Isabelle Dumont (Violino)

Com 
Dido Anne Rodier (soprano) 

Eneia Thill Mantero (barítono)
Belinda Mayuko Karasawa (soprano) 

Enchanteresse Antonia Bosco (mezzo)
Segunda Dama Roselyne 

Bonnet des Tuves (soprano) 
Primeiro Feiticeiro Shigeko Hata (soprano) 

Segundo Feiticeiro Benjamin Clée 
(contra-tenor)

Marinheiro Simon Parzybut (tenor)
Coro Agathe Peyrat (soprano) Bertrand Dazin 

(contra-tenor), Simon Parzybut (tenor) Erwan 
Picquet (barítono), Virginie Avot (intérprete), 

Laurent Marconnet (comediante), 
Marie-Pierre Pirson (intérprete) 

e Clémence Schreiber (comediante)
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por
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No palco, uma amálgama de 
objectos do quotidiano serve de 
habitação a três acrobatas en-
graçados e amarguradamente 
irónicos, que procuram viver o 
imediato num mundo moder-
no em permanente catástrofe e 
destruição. A torre de despojos, 
como se de um naufrágio se tra-
tasse, ameaça desmoronar-se a 
qualquer instante. Os três acro-
batas, com sede de viver, cons-
troem as situações mais dese-
quilibradas tentando amparar o 
corpo num universo instável.

L’immédiat, obra-prima do reco-
nhecido Camille Boitel, é uma 
reflexão sobre a fragilidade hu-
mana, sobre a inevitabilidade do 
desastre e sobre o erro como 
início de toda uma aventura e 
consequentemente como início 

do imediato. Considerado por al-
guns críticos europeus um génio 
na arte do Teatro de Objectos/
Novo Circo, Camille Boitel une o 
Teatro, a Dança e o Novo Circo, 
numa comédia surreal que, com 
certeza, fará o público suster a 
respiração.

Equipa Marine Broise, 
Aldo Thomas, Pascal le Corre, 
Camille Boitel, Jérémie Garry 

e Jacques-Benoît Dardant
Assistente Alice Boitel

Construção Benoît Finker, 
Thomas de Broissia, Martin Gautron 

e Martine Staerk 
Desenho de Luz Benoît Finker

Produção Lamereboitel 
Co-produção Base de lancement au 

Merlan, Scène Nationale à Marseille, 
Appareillage au Théâtre de la Cité 

internationale, Soulèvement au 
Manège e Scène Nationale de Reims

Financiado por Ministère de la Culture 
et de la Communication, DRAC Ile de 

France e DMDTS Ville de Paris

TEATRO / NOVO CIRCO / DANÇA

16 a 18 JUN

L’IMMÉDIAT
de CAMILLE BOITEL (FR)

qui a sáb 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 6 anos



38 ESPAÇO ABERTO… 
ELES FAZEM SEU, POR ALGUMAS HORAS OU ALGUNS DIAS, O TEATRO VIRIATO

Chegar a um palco hoje em dia, 
não é um acontecimento raro.

Os cinco minutos de fama são 
produtos quase descartáveis, 
onde a felicidade se mistura 
com perfeccionismo e exibicio-
nismo, deixando de lado todo o 
valor para lá chegar.

O nosso objectivo é apenas o últi-
mo desafio e a concentração má-
xima de um ano lectivo.

DANÇA E TEATRO

24 a 26 JUN

APRESENTAÇÕES 
LUGAR 

PRESENTE
Programa detalhado a divulgar em breve
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Não existem televisões, nem me-
dalhas, apenas o olhar atento de 
quem testemunhou o esforço e 
dedicação, que para alguns pode 
ser um objectivo a alcançar como 
profissão para outros o prazer de 
se ultrapassar e arriscar.

Bem-vindo a mais um final de 
ano lectivo do Lugar Presente.

Participe na energia que este mo-
mento proporciona, acredite que 
não sai indiferente.
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A tradicional e típica Rua Direita 
vai ter uma Loja Extraordinária 
que promete alterar todos os 
percursos da cidade. Um sítio 
especial que será criado pelos 
participantes desta oficina, que 
durante uma semana assumem 
a sua faceta de exploradores e 
descobrem pistas muito pre-
ciosas para fazer piqueniques 
estrelados, para conhecer os 
aromas do deserto, para sentir o 
silêncio na palma da mão e ain-
da para descobrir os objectos do 
quotidiano do tempo dos nossos 
avós.

Nesta loja, vai ser possível fazer 
desenhos de luz, aprender a lin-
guagem dos pássaros através 

do uso de ingredientes culinários 
e descobrir os lobos e as lontras 
que habitam o distrito de Viseu. 
Os produtos da Loja Extraordiná-
ria não se vendem, servem ape-
nas para despentear os sentidos 
dos clientes que atravessam a 
loja.

Marina Palácio pretende com 
esta oficina proporcionar aos 
mais jovens o contacto com a 
natureza e com os materiais 
naturais, motivar a experimen-
tação e a procura estética, des-
pertando neles a necessidade 
de preservar o meio ambiente, 
seja uma loja do comércio tradi-
cional ou um animal.

OFICINA

04 a 08 JUL

A LOJA EXTRAORDINÁRIA 
DA RUA DIREITA
orientação MARINA PALÁCIO

seg a qui 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h00
sex 10h00 às 12h30 e 14h30 às 19h30
Público-alvo dos 8 aos 12 anos
Lotação 15 participantes
Preço 453

Encontro informal com o público sex 19h00
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O espaço vazio vai ganhando luz, 
com a entrada e saída dos acto-
res, peregrinos num mapeamen-
to cartográfico da centelha da 
imprevisibilidade do devir. Neste 
retrato do “nós”, onde todos são 
bons e todos são maus, emergem 
marcas e perduram imagens no 
instante mágico da passagem do 
efémero ao eterno.

Neste mundo imaginário, onde 
a discórdia, a revolta e a paixão 
comungam lado a lado, a acção 
reflecte sobre a organização e 
funcionamento da comunidade, 
em dias assim, como este, mes-
mo que seja Verão.  O sol quando 
nasce nem é bem para todos.

O Projecto Com a Comunidade 
culmina com a apresentação de 

um espectáculo, no qual os par-
ticipantes dão a conhecer a expe-
riência vivida durante o processo 
criativo.

PROJECTO COM A COMUNIDADE

06 a 09 JUL

LAV’ALMA N40º3W7º5
(TÍTULO DE TRABALHO)

qua a sáb 21h30 | m/ 12 anos
Duração a definir
Preço 2,53

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Concepção, Direcção e Espaço Cénico 
Fraga

Intérpretes Ana Paula Amaral, 
Ana Rita Ferreira, Carlos Cruchinho, 

Cátia Fernandes, Clarisse Nunes,  
Franciane França, Florbela Cunha, 

Hélder Silva, João Almiro, Jorge Justo, 
Julieta Ribeiro, Laura Canelas, 

Manuela Antunes, Mariana Veloso, 
Mauro Tomás, Orlando Pinto, 

Óscar Lopes, Patrícia Rodrigues, 
Paulo Carrilho, Paulo Nunes, 

Ricardo Cavadas, Rita Arede, Rui Peva 
e Sérgio Fernandes (e Convidados)

Música Rui Pedro
Desenho de Luz Pedro Teixeira

Multimédia Henrique Tomás Pereira
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45SETEMBRO EM ANTECIPAÇÃO

A companhia Artistas Unidos es-
treia em Portugal um dos mais 
belos clássicos de sempre. Não 
se Brinca com o Amor, escrito por 
Alfred de Musset, em 1834, retra-
ta o romance trágico de Camille, 
uma jovem que abandona o con-
vento, e encontra novamente o 
seu primo Perdican, que termina 
os estudos universitários.

A acção desenrola-se no sécu-
lo XVI, quando os dois apaixo-
nados decidem brincar com o 
amor. Como não se brinca com 
este sentimento, qual o castigo 
para quem arrisca fazê-lo? No 
desenlace, uma inocente morre 
e dois jovens, que finalmente 
encontravam a felicidade vão ser 
separados para todo o sempre.

Não se Brinca com o Amor é um 
drama do orgulho, da juventu-
de intransigente que vive uma 
grande paixão. Um romance 
trágico que conta ainda com di-
versas personagens secundá-
rias que num acompanhamento 
divertido, ou mesmo cómico, 
prometem quebrar a tensão 
dramática.

TEATRO

16 e 17 SET

NÃO SE BRINCA COM O AMOR
de ALFRED DE MUSSET 

CIA ARTISTAS UNIDOS

sex e sáb 21h30
Duração a definir
Preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 12 anos

Texto Alfred de Musset
Tradução Ana Campos

Com Catarina Wallenstein, 
Elmano Sancho, Vânia Rodrigues, 

(distribuição em curso)
Cenário e Figurinos Rita Lopes Alves

Luz Pedro Domingos
Encenação Jorge Silva Melo

Produção Artistas Unidos
Co-produção Teatro Viriato



REDE 
DE PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL 

5 SENTIDOS

O Teatro Viriato e quatro outras estruturas culturais do país: o Cen-
tro Cultural de Vila Flor (Guimarães), o Teatro Maria Matos (Lisboa), 
o Teatro Municipal da Guarda e o Teatro Virgínia (Torres Novas), in-
tegram a rede 5 Sentidos, uma parceria formal para a programação 
cultural e produção artística em rede.

O programa de acção, aprovado pelo Quadro de Referência Estratégi-
co Nacional (QREN), prevê a co-produção e a circulação de espectá-
culos entre os Teatros que constituem a rede.

A rede 5 Sentidos surgiu com o intuito de estabelecer uma colabora-
ção mais estreia entre os vários Teatros, assente na troca de saberes, 
processos e experiências de trabalho, que fortaleça o desempenho de 
todos os parceiros em eficácia e sustentabilidade, e apoiar os artistas 
e responder às suas necessidades através de acções concertadas no 
âmbito da co-produção, dos circuitos de apresentação, das residên-
cias, do acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.



Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

L’IMMÉDIAT
de CAMILLE BOITEL (FR)

04, 05 e 06 JUN ≥ TEATRO MARIA MATOS

16,17 e 18 JUN ≥ TEATRO VIRIATO

CHEIO DE (PEQUENOS) NADAS
de CIE LILI DÉSASTRES (FR)

programação FIMFA Lx11 - FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS

24 MAI ≥ TEATRO MUNICIPAL DA GUARDA

26 MAI ≥ TEATRO VIRIATO

27 e 28 MAI ≥ TEATRO VIRGÍNIA

DIDO E ENEIAS
de THÉÂTRE DE LA MEZZANINE (FR)

02 JUN ≥ TEATRO MUNICIPAL DA GUARDA

04 JUN ≥ CENTRO CULTURAL VILA FLOR

08 e 09 JUN ≥ TEATRO VIRIATO



3 aos 10 anos
Lotação mínima 3 crianças
Preço 33

Mediante marcação prévia 
(até 48 horas antes do 
espectáculo).

espaço criança
orientação Raquel Marcos



8 a 30 ABR

DENTRO DE MIM, 
FORA DAQUI
PANOS – PALCOS NOVOS, 
PALAVRAS NOVAS
 
28 MAI

LA CINQUIÈME 
POSITION
 

08 e 09 JUN

DIDO E ENEIAS
 
06 a 09 JUL

LAV’ALMA N40º3W7º5
(TÍTULO DE TRABALHO)

O Espaço Criança é um serviço que 

o Teatro Viriato coloca à disposição 

do público durante o seu tempo de 

permanência nos espectáculos 

nocturnos. 

No Espaço Criança pretende-se 

ocupar de forma lúdica e criativa o 

tempo dos filhos, enquanto os pais 

assistem aos espectáculos do Tea-

tro Viriato, através de actividades 

relacionadas com o tema do mes-

mo espectáculo. 

Este serviço é prestado median-

te marcação prévia (até 48 horas 

antes do espectáculo), junto da 

bilheteira do Teatro Viriato, e fun-

cionará com um mínimo de três 

inscrições. 
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bar
DIAS DE ESPECTÁCULO 
30 min. antes do início da sessão – Acesso restrito

NO FINAL DO ESPECTÁCULO – Público geral

foyer
seg a sex 13h00 - 19h00



ACERVO DOCUMENTAL MULTIMÉDIA 

Livros, catálogos, revistas, CD’s, DVD’s, etc., 

disponíveis para consulta e visionamento;

CAFÉ-CONCERTO 

espectáculos de pequeno formato.

INTERNET 

Acesso gratuito • wireless • 2 postos fixos; ©
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IMPRENSA DIÁRIA E PERIÓDICA

disponível para leitura;

parceria

LIVRARIA BERTRAND

Pode consultar e comprar publicações da 

Bertrand no foyer. Além dos livros disponí-

veis, a livraria irá promover neste espaço 

outras iniciativas literárias.



    ALGUMAS VANTAGENS: 

· ·  Descontos na aquisição de bilhetes;

· ·  Descontos no Bar do Teatro;

· ·  Benefícios fiscais; 

··  Descontos idênticos aos sócios da ACERT, para
   a programação do Novo Ciclo ACERT/Tondela;

··  Descontos idênticos aos sócios do Cine Clube 
   de Viseu para a respectiva programação; 

··  Descontos na programação do Teatro Municipal 
   da Guarda (15% para a categoria Largo, 30% 
   para as restantes categorias); 

··  Oferta de 30 pontos/52 no cartão FNAC, 
   aquando da adesão a este cartão (esta oferta
   não é cumulável com outras promoções); 

··  Desconto 10% na aquisição de livros na extensão
   da livraria Bertrand, no foyer do Teatro Viriato. 

FAÇA-SE AMIGO DO TEATRO VIRIATO 

A PARTIR 
DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de 
bilhetes gratuitos e de descontos no Teatro Viriato, e em 
outras instituições culturais da região, nossas parceiras. 



FAÇA-SE AMIGO... 
O MELHOR DOS PRESENTES!

©
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DESCONTOS TEATRO VIRIATO 
(excepto quando indicado)
50% Amigos (Adagio a Appasionato), Mecenas, 
Cartão Municipal do Idoso, Cartão Municipal da Juventu-
de, Cartão Jovem; 
40% Famílias (Pai e/ou Mãe com filhos menores);
30% Amigos Teatro Municipal da Guarda; 
25% > 65 anos;
15% Amigos Largo, Profissionais do Espectáculo, Func. 
da CMV, Grupos > 10 px, 
Sócios ACERT, Sócios Cine Clube de Viseu ;
10% Professores;
Preço Jovem 53 < 25 anos 
(excepto nos espectáculos de preço único).  

Os bilhetes com desconto são pessoais e intransmissíveis 
e obrigam à identificação na entrada quando solicitada. 
Os descontos não são acumuláveis.

BILHETEIRA (Tel. Geral 232 480 110) 
De 2ª a 6ª, das 13h00 às 19h00. 
Em dias de espectáculo das 13h00 às 22h00. 
Em espectáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 
1h antes do mesmo, encerrando 30 minutos após o seu 
início. 
Em espectáculos a realizar à tarde, aos Sábados, Domin-
gos e Feriados, a bilheteira abre às 13h00, encerrando 30 
minutos após o início do espectáculo. 

RESERVAS 
Reservas efectuadas por telefone, fax, email e sítio oficial 
na internet. 
Os bilhetes reservados devem ser levantados até 3 dias 
após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de 
início do espectáculo. Não há lista de espera para even-
tuais desistências.

Grupos escolares
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um 
adulto tem direito a bilhete gratuito. 

bilheteira
preços



Público carenciado e instituições de solidarie-
dade social beneficiam de bilhetes subsidiados 
por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
O Teatro Viriato disponibiliza, mediante paga-
mento, autocarros para trazer o público esco-
lar ao Teatro. Este serviço carece de marcação 
prévia.
A confirmação das reservas e o levantamento 
dos bilhetes de grupos escolares deverá ser 
efectuado, pelo menos, uma semana antes da 
data da actividade. 

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

DEFICIENTES 
Assistência a deficientes motores. 
(Agradecemos a sua solicitação 
antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente), 
posto de Internet e foyer, abertos em 
horário de Bilheteira e Bar.

Bar
Dias de espectáculo: 30 min. antes do 
início da sessão - Acesso restrito

No final do espectáculo - Público geral

Foyer
seg a sex 13h00 - 19h00 

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
Mediante marcação prévia. 

Este programa pode ser alterado 
por motivos imprevistos. 

Em pacotes temáticos ou em espectáculos 
à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe 
beneficiar de um desconto sempre superior a 
50%, ao seleccionar com antecedência os 

espectáculos da sua preferência.
Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.
Número limitado de assinaturas disponível 
para cada sessão.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Preço
B 153

Preço
A 103

Total de 
bilhetes

Custo 
normal

Preço 
assinatura

Preço
C 203

ASSINATURAS

Mega

Hiper

Super

Mini

3

3

2

2

1

2

1

1

1

5

5

3

3

653

603

403

353

283

253

183

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos



56 PLANTA DE SALA

*aplicáveis todos os descontos de 10%, 15%, 25%, 40%, 50%   |   O preço Jovem não é aplicado nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1
Fr

is
a 

B
1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Frisas 5,001

Preço B

Frisas 7,501

(preço Jovem aplicável)

Plateia
196 Lugares

Camarotes
22 Lugares

Frisas
70 Lugares

Preço C

Frisas 10,001

(preço Jovem aplicável)



CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU 

Paulo Ribeiro Director Geral e de Programação • José Fernandes Director Administrativo 
• Paula Garcia Directora Adjunta • Ana Cláudia Pinto Assistente de Direcção • Maria 
João Rochete Responsável de Produção • Henrique Tomás Pereira Assistente de 
Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos, Pedro Teixeira e Rui Cunha Técnicos de 
Palco • Marisa Miranda Imprensa e Comunicação • Ana Filipa Rodrigues Técnica de 
Imprensa e Comunicação • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira 
• Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • Fátima Domingues e Raquel Marcos 
Recepção • Paulo Mendes Auxiliar de Recepção/Vigilância • Consultores Maria de 
Assis Swinerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos 
Jurídicos • José António Loureiro Electricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo 
Ferrão Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design 
Gráfico • Acolhimento do Público André Rodrigues, Bruno Marques, Catarina Ferreira, 
Daniela Fernandes, Diogo Almeida, Franciane Maas França, Francisco Pereira, Joana 
Tarana, João Almeida, Luis Figueiral, Maria Carvalho, Margarida Fonseca, Neuza 
Seabra, Ricardo Meireles, Ruben Carvalho, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva. 

Estrutura financiada por

Parceiro media

Apoio (estágio profissional)

Mecenas

Colaboração técnica
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EM DIGRESSÃO

PAISAGENS… “ONDE O NEGRO É COR” 
(projecto Dedicatórias - criação de 2010)
de PAULO RIBEIRO

Co-produção | Centro Cultural de Belém, Lisboa; Teatro Viriato, Viseu; Teatro 

Nacional São João, Porto; A Oficina / Centro Cultural Vila Flor, Guimarães; Teatro 

Micaelense, Açores; Teatro Virgínia, Torres Novas; Teatro-Cine de Torres Vedras e 

Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

02 ABR – Teatro Virgínia, Torres Novas;  
07 MAI  – Teatro Sá da Bandeira, Santarém;

SÁBADO 2
de PAULO RIBEIRO

Co-produção | Fundação das Descobertas e Centro Cultural de Belém

Apoio | The British Council; CCA – Audiovisuais; E.T.I.C.; 

Maria Gonzaga e Teatro CineArte

29 ABR – Teatro Municipal de Portimão.

NOITES DE REIS
de JOHN MOWAT / LEONOR KEIL
a partir de NOITE DE REIS de W. SHAKESPEARE

Co-produção | Centro Cultural de Belém, Lisboa.

08 e 09 ABR – Teatro Fonseca e Moreira, Felgueiras.



EXPOSIÇÃO

15 ANOS – 15 IMAGENS

01 a 29 ABR – Teatro Municipal de Portimão;
30 ABR a 31 JUL – Teatro Viriato, Viseu.

WORKSHOP

26 a 28 ABR – Peter Michael Dietz / Teatro Municipal de Portimão.

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

Teatro Viriato, Apartado 1057, 3511-901 Viseu 

T 232 480 110  ·  F 232 480 111

geral@pauloribeiro.com  ·  www.pauloribeiro.com

PAULO RIBEIRO ·  Direcção Artística   •  ALBINO MOURA  ·  Gestão e Produção 

RAFAEL FERNANDES  ·  Assistência Administrativa e Financeira  
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