




Agora sim, estamos mesmo a 
cumprir os dez anos de activi-
dade do Teatro Viriato! Fizemos 
muito, mas há tanto por fazer...  
À medida que avançamos, o 
caminho que percorremos e os 
enunciados que o orientam pa-
recem óbvios.... A expressão ‘por 
que é que não nos lembrámos 
disto antes?’ ocorre-nos também 
vezes sem conta. E acabamos 
por reconhecer que é preciso o 
antes para podermos pensar no 
que pensamos agora. Especifi-
camente ocorreu-nos conceber 
uma comemoração especial com o 
Teatro aberto de par em par, com 
todos os seus espaços preenchidos 
musicalmente de forma arrebata-
dora. Basta deixarmo-nos ir que o 
corpo se encarregará de nos levar 
para o melhor sítio de nós próprios!

E assim o lema para estes três 
meses está lançado: Venha ao 
Teatro que nós tomamos conta 
de si! Seremos o Health Club 
total.... As celebrações querem-           
-se prolongadas para ganharem o 
devido sabor. Assim, seguimos com 
os preliminares de Me Gusta para 
assegurar o despertar de todos os 
sentidos para depois ocuparmos o 

Foyer, quase sem parar, num des-
frute informal da melhor música 
emergente e confirmada. Na 
sala principal fazemos uma 
retrospectiva dos 20 anos de 
excelente trabalho do Teatro de 
Marionetas do Porto e apresen-
taremos em estreia absoluta a 
última colaboração de Romulus 
Neagu e Graeme Pulleyn. Em 
parceria com o Centro Cultural de 
Vila Flor, de Guimarães, propo-
mos-lhe as apresentações únicas 
e incontornáveis da última criação 
de Peter Brook, figura mítica do 
Teatro. Terminamos a temporada 
com o desafio de virem descobrir 
um trabalho de uma fisicalidade 
e virtuosismo estonteantes, pro-
tagonizado pela companhia grega 
RootlessRoot.

Fica aqui o convite para virar 
costas à recessão. Não deixe que 
ela tome conta de si, deixe-se 
animar pela contestação e seja 
solidário connosco para encon-
trarmos alternativas, de forma a 
que as dificuldades ganhem no 
mínimo o seu quê de merecido 
gozo!!!

Paulo Ribeiro
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O valor das coisas 

não está no tempo 

que elas duram, 

mas na intensidade com 

que acontecem. 

Por isso existem 

momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e 

pessoas incomparáveis.

Fernando Pessoa 
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DANÇAR NA SALA DE AULA 

TITO PARIS

O’QUESTRADA

ME GUSTA   

APRENDER A OUVIR JAZZ

COMO UM CARROSSEL À VOLTA DO SOL

MISÉRIA

TEATRO DOM ROBERTO · ROSSIO (VISEU)

A PARTIR DO ADOLESCENTE MÍOPE

WORKSHOP A PARTIR DO ADOLESCENTE MÍOPE

SPY QUINTET

ENTRE VISTAS

WORKSHOP FOTOGRAFIA DE ESPECTÁCULO

ROSE BLANKET
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RODRIGO LEÃO & CINEMA ENSEMBLE

O LOBO E A CABRA

BROOK BY BROOK 

FRAGMENTS

MIKADO LAB 

WORKSHOP PARTNERING CLASS

WORKSHOP FIGHTING MONKEY  

QUIMERA QUINTETO

JOHN TAYLOR TRIO

SUDDEN SHOWERS OF SILENCE

MEMÓRIA(S)
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OFICINA 

15 JAN

DANÇAR NA SALA DE AULA 
Orientação Marta Silva

qui 19h30 | 3h
Público-alvo Professores do 1º ciclo
Lotação 14 participantes
Preço 101

E se a dança entrasse na sala de aula? 

Esta oficina procura sensibilizar e mostrar aos 
professores como a dança pode entrar dentro da sala 
de aula, em tempo útil, quer como linguagem artística 
independente, quer como suporte de aprendizagem 
sobre conteúdos programáticos gerais, e não apenas 
como componente de tempo livre. 

A orientadora, Marta Silva, formou-se na Escola de 
Dança Ginasiano e frequentou a Licenciatura em 
Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação (UP). Como intérprete trabalhou 
com vários coreógrafos e encenadores independentes, 
e, mais regularmente, com a Companhia Paulo Ribeiro 
(2001/2006) e a Companhia Instável, tendo nesta 
última assumido, desde 2003, a função de direcção 
de ensaios e assistência artística. Ao nível pedagógico 
dá aulas de iniciação à dança e música, à dança 
criativa, à dança contemporânea, à preparação física 
e ao movimento para actores, trabalho desenvolvido 
paralelamente à assistência de movimento realizada 
em peças de teatro de Nuno Cardoso.

08 SENTIDO CRIATIvO
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CONCERTO

24 JAN

TITO PARIS  
sáb 21h30 | 90 min. 
Preço único 103 (toda a noite) 
53 (a partir das 23h00)
Todos os públicos 

Voz e guitarra Tito Paris
Baixo Manuel Paris
Bateria António Paris
Piano José Afonso
Violino António Barbosa
Cavaquinho Jon Luz
Percussão Jayr

Para esta Grande Festa 
convidámos Tito Paris e os 
O’queStrada a habitarem 
todo o Teatro Viriato, num 
programa de música ines-
quecível e que se prolonga 
durante a noite. A partir das 
21h30, no palco são inter-
pretadas mornas, coladeras 
e funanás por Tito Paris, um 
dos nomes maiores da músi-
ca luso-africana, que funde 
os ritmos quentes de Cabo 
Verde com outros estilos 
musicais de África, Portugal 
ou Brasil. Neste concerto, a 
voz rouca e a guitarra de Tito 
Paris percorrem o repertório 
construído ao longo da sua 
emblemática carreira.©
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CONCERTO / SALA ESTÚDIO

24 JAN

O’QUESTRADA  
sáb 23h00 | 60 min.  
Preço único 103 (toda a noite) 
53 (a partir das 23h00)
Todos os públicos

Composição e interpretação 
 Guitarra portuguesa João Lima

 Contra-bacia Pablo
Guitarra e Voz Zeto Feijão

Voz Miranda
Acordeão Donatello Brida

Conceito e Dramaturgia Musical 
Marta Mateus e Jean Marc Dercle

Depois das 23h00, quem mais 
ordena é a universal e indescrití-
vel sonoridade de O’queStrada. 
Uma fusão única do espírito fa-
dista com outras sonoridades, 
impregnada de uma reinvenção 
da canção e do popular, que re-
sulta num som vibrante e atlé-

tico. Este colectivo 
lançou o concei-

to de fado dos subúrbios ou fado 
emigrante e oferece uma viagem 
sonora de festa total. Intenso, 
original e surpreendente, em 
O’queStrada tudo é imprevisto. 
Cuidado porque este concerto 
deixa sempre a imbatível von-
tade de querer ouvir mais!



©
 J

os
é 

A
lf

re
do



13

EXPOSIÇÃO / FOYER

24 JAN a 16 JUL

MEMÓRIA(S)
fotografias de José Alfredo

Na infância todos se deixam 
dominar pela curiosidade, pela 
descoberta, pelo desejo de fazer 
amigos, pelo erro, pela vontade 
imensa de voltar a tentar e, 
sobretudo, de crescer sempre 
e cada vez mais. E todas estas 
memórias enchem de orgulho 
quem assiste e não resiste a 
registá-las. 

A história destes 10 anos do 
Teatro Viriato não é excepção. 
Nesta CASA inventámos ideias, 
alimentámos a crítica e cons-
truímos memórias num passado 
que se torna agora presente e se 
projecta no futuro. Os registos 
desta infância foram feitos pelo 
fotógrafo José Alfredo, que, em 
Memória(s) retrata os 10 anos 
deste palco, por onde passaram 
intérpretes de dança, actores, 
músicos de todo o mundo, es-
critores, filósofos, economistas 
e empresários...

Fotógrafo desde 1982, José       
Alfredo colabora com o Teatro 
Viriato desde 1998. Já expôs in-
dividual e colectivamente tra-
balhos fotográficos. Do seu per-
curso consta ainda a atribuição 
de vários prémios em concursos 
de fotografia.  
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PERFORMANCE

28, 29 e 30 JAN

ME GUSTA  
Um ritual culinário da Companhia Laika (Bélgica)

qua, qui e sex 20h45 | 80 min.
Preço único: 15 euros/bilhete ou 55 euros/4 bilhetes | Sem descontos
m/12 anos
Plateia instalada no palco 

EsPaço Criança disPonívEl

Quem já assistiu ao Hotel Tomilho, 
ao peepshow culinário Peep&eat 
ou ao concerto gastronómico 
Patatboem sabe que os espectá-
culos da companhia Laika con-
seguem estimular muito mais do 
que apenas os olhos e os ouvidos. 
A nova produção Me Gusta não é 
excepção. É uma nova experiên-
cia culinária que descobre a 
gastronomia exótica e é pensada 
para deslumbrar o paladar. 

Ignorando fronteiras entre países 
e gerações, três actores, uma 
bailarina e dois cozinheiros pre-
param um novo ritual culinário, 
que oscila entre o formalismo 
e rigor de uma cerimónia de 
chá japonesa e a exuberância 
dos festins canibalescos. Inspi-
ram-se em receitas comuns e 

exóticas e propõem ao público 
um menu universal. Legumes e 
ingredientes dos quatro cantos 
do mundo são misturados numa 
panela onde se acrescenta uma 
pitada de tradições e costumes.
Me Gusta aborda as tradições 
culinárias e os rituais de servir 
a comida. Baseia-se em entre-
vistas com pessoas de diferentes 
gerações e contextos culturais 
diversos, que foram questiona-
das sobre as diferenças sentidas 
ao experimentarem a comida de 
outros, mas também sobre as al-
terações na sua própria tradição 
culinária. É um espectáculo colo-
rido e transparente, apoiado por 
uma sonoplastia inimitável. 

Me Gusta é uma aventura cul-
tural cheia de surpresas, que 
exige um desprendimento total 
do público! 
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Concepção e direcção Peter De Bie 
Performers Lieve De Pourcq, Simone Milsdochter, 

Alain Rinckhout, Bram Smeyers e Michiel Soete 
Música original Peter Vermeersch 

Luz Anton Van Haver 
Figurinos Manuela Lauwers ADVICE Jo Roets 

Dramaturgia Caroline Fransens 
Coreografia Anabel Schellekens 

Co-produção Laika, Le Volcan, scène nationale du Havre, 
Cultuurcentrum Genk, Linz 2009 Capital europeia da Cultura e 

Festival SCHÄXPIR / Land Oberösterreich
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O jazz volta às quartas e ao foyer. 
Aprender a ouvir jazz é o primei-
ro concerto que o Teatro Viriato 
acolhe, no âmbito de uma parce-
ria com Jazz ao Centro Clube, de 
Coimbra.

Aprender a ouvir jazz é um pro-
jecto, que junta o maestro Adeli-
no Mota e o quarteto de Jazz da 
Academia Municipal das Artes 
da Nazaré. Neste concerto, os 
músicos proporcionam uma via-
gem que visa despertar o inte-
resse e sensibilizar o público para 
aspectos melódicos, harmónicos 
e rítmicos do jazz que, de uma 
forma geral, passam desperce-
bidos à maioria dos ouvintes. 

Os exemplos sonoros são com-
plementados pela linguagem 
simples das explicações do 

maestro Adelino Mota. Todos os 
temas abordados terão como 
suporte exemplificativo alguns 
standards escolhidos a dedo. 

No decorrer do concerto desmis-
tificam-se muitas das ideias pre-
concebidas acerca do jazz, como 
sejam o seu carácter elitista, 
a visão da improvisação como 
desprovida de regras e dúvidas  
acerca da organização dos sons 
nesta música centenária, mas 
bem viva. 

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

04 fEv

APRENDER A OUVIR JAZZ 

qua 22h00 | 75 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos

Maestro Adelino Mota
Interpretação 

 Sax alto João Capinha
 Guitarra Márcio Silvério

 Baixo Tiago Lopes
 Bateria Vítor Copa 
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TEATRO

05, 06 e 07 fEv

COMO UM CARROSSEL À VOLTA DO SOL 
Teatro de Marionetas do Porto

qui 15h00 | Público-alvo: Ensino pré-escolar
sex 10h30 e às 15h00 | Público-alvo: 1º Ciclo Ensino Básico
Duração 50 min. s/intervalo
Preço 2,51

sáb 16h30 | Público-alvo: Famílias
Preços: A (51 a 101) / Jovem 51

Dois espectáculos do TMP: 12,53 / Preço Jovem 7,53 (sujeito à lotação da sala)

Como um Carrossel à volta do 
Sol conta a história de um menino 
que vai crescendo e revelando o 
espanto perante as coisas que o 
rodeiam – e que parecem cam-
biar conforme ele vai mudando. 
E então surgem as suas dúvidas 
e inquietações, mas também 
os sonhos e as suas histórias 
imaginadas. Neste mundo cons-
truído pelo Teatro de Marionetas 
do Porto, os protagonistas são a 
cidade e os seus habitantes, os 
automóveis, uma casa azul, uma 
senhora que canta e o seu gato, 
bem como uma vaca azul que 
comeu uma nuvem, as meninas 
da chuva que escorregam no ar, 
baleias às riscas e até planetas 
com janelas! Nesta peça, conce-
bida para maiores de três anos, 

até se aprende a fazer buuuu! 
aos pesadelos e os obstáculos 
resolvem-se no Resolvedor de 
Problemas. 

Encenação, texto e cenografia 
João Paulo Seara Cardoso 

Marionetas e Figurinos António P. Onofre 
Música Alain Russel 

Sonoplastia Miguel Reis 
Coordenação de movimento Isabel Barros 

Desenho de luz António Real e 
Rui Pedro Rodrigues 

Interpretação Edgard Fernandes
Sara Henriques e Sérgio Rolo

Figurinos Cláudia Ribeiro (coordenação) e
 La-Sallete Oliveira (costureira)

Construção de estruturas cenográficas
Américo Castanheira, Tudo-Faço

Companhia subsidiada por MC/DGA 
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TEATRO / SALA DE ENSAIOS

06 e 07 fEv

MISéRIA
Teatro de Marionetas do Porto

sex e sáb 21h30 | 50 min.
Preços: 101 / Jovem 51

Dois espectáculos do TMP: 12,52 / Preço Jovem 7,52

(sujeito à lotação da sala)
m/16 anos

EsPaço Criança disPonívEl

Encenação e interpretação 
João Paulo Seara Cardoso

Cenografia e Marionetas 
Rosa Ramos

Texto Álvaro Magalhães
Música João Lóio

O Teatro de Marionetas do 
Porto retrata o conto popular 
da história do ferreiro Miséria, 
condenado à eternidade depois 
de enganar a Morte. Neste es-
pectáculo trava-se um jogo en-
tre o que pertence às marione-
tas e ao actor, que assume os 
papéis de manipulador e intér-
prete. A interpretação é de um 
homem só: João Paulo Seara 
Cardoso, que se revela exímio na 
contracena com o seu objecto 
manipulado, desde os bonecos 
aos elementos cénicos. 

Criado em 1991 e reposto o ano 
passado, por ocasião da come-
moração dos 20 anos do Teatro 
de Marionetas do Porto, o es-
pectáculo Miséria é conside-

rado uma das obras-primas e 
um dos espectáculos míticos da 
companhia.

Todas as produções do Teatro 
de Marionetas do Porto repre-
sentam experiências diversas 
ao nível da contemporaneidade 
do Teatro de Marionetas, procu-
rando encontrar novas formas 
de concepção e manipulação de 
marionetas e novos caminhos no 
que diz respeito à interpretação 
e ao relacionamento com outras 
áreas de criação, como a dança, 
as artes plásticas e a música. 

A companhia tem-se também 
dedicado ao estudo e recupera-
ção de antigas formas de teatro 
tradicional.
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TEATRO

07 fEv

TEATRO DOM ROBERTO  
Teatro de Marionetas do Porto

sáb 16h00 | 20 min.
Acesso gratuito
Todos os públicos

Local: Praça da República (Rossio)
(no Teatro Viriato se as condições atmosféricas forem adversas)

Os pequenos bonecos de madeira 
e trapos que bailam caprichosa-
mente ao som de gritos estriden-
tes, produzidos pelo bonecreiro, 
são inconfundíveis, sobretudo 
porque todas as histórias termi-
nam invariavelmente com uma 
cena de pancadaria. O Teatro 
Dom Roberto é representado 
desde há cerca de três séculos 
nas feiras, nas romarias, nas 
praias e nas ruas. Neste pro-
grama, o Teatro de Marionetas 
do Porto apresenta O Barbeiro e 
A Tourada. 

No dia do seu casamento, Dom 
Roberto decide ir ao barbeiro 
fazer a barba. Após várias peri-
pécias, o barbeiro executa a sua 
tarefa e, finalmente, apresenta-

-lhe a conta. Dom Roberto re-
cusa-se a pagar. Travam-se ar-
gumentos, lutam e Dom Roberto 
acaba por matar o barbeiro. Vem 
a Morte buscar a vítima e pre-
tende também levar Dom Ro-
berto consigo. Nesta luta de vida 
ou de morte, quem ganhará? 

Já a Tourada, não contendo pro-
priamente um enredo dramático, 
descreve as diferentes fases de 
uma Corrida de Touros à Por-
tuguesa, com os seus típicos 
personagens, entre os quais o 
campino, o toureiro, o cavaleiro 
e, claro, o touro.

Bonecreiro João Paulo Seara Cardoso
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TEATRO/DANÇA

12 e 13 fEv

A PARTIR DO ADOLESCENTE MÍOPE 

qui 15h00 e sex 11h00 | Público-alvo: Ensino secundário
Preço 2,51

sex 21h30 | Todos os públicos
Preços: A (51 a 101) / Jovem 51

Duração 50 min. aprox. s/intervalo

ESTREIA ABSOLUTA

A partir do adolescente míope  é 
um convite a um público, mais (ou 
menos) jovem, para mergulhar no 
mundo, nas preocupações e nas 
emoções de um autor adolescen-
te, Mircea Elíade, que escreveu 
apenas com 17 anos o seu primei-
ro romance literário, O Romance 
do Adolescente Míope. 

Com música interpretada ao 
vivo, o espectáculo constrói-se 
em volta da misteriosa relação 
entre o ser humano e o livro, o 
acto de escrever, o prazer de ler 
e a obrigação de estudar. Porém 
concentra-se, sobretudo, na ne-
cessidade de cada um procurar 
a sua voz, descobrir o que é que 
precisa de dizer e como conse-
gue dizê-lo.

Num espaço cénico intimista e 
acolhedor, claustrofóbico e soli-
tário, os três intérpretes convivem 
de forma muito próxima com o 
público, olhando e revivendo as 
suas próprias adolescências com 
base no encontro entre a reflexão 
pessoal e a (re)descoberta desta 
extraordinária obra literária.

Os guias nesta viagem para um 
destino entre a realidade e a 
ficção, entre o passado e o pre-
sente, entre a dança, o teatro e 
a música são três: o bailarino 
e coreógrafo romeno Romulus 
Neagu, o actor e encenador in-
glês Graeme Pulleyn e o músico 
e compositor português Luís Pe-
dro Madeira.



©
 L

ir
a 

K
ei

l

Criação, espaço cénico 
e interpretação 

Graeme Pulleyn e Romulus Neagu 
Música interpretada ao vivo 

Luís Pedro Madeira 
Desenho de Luzes 

Cristóvão Cunha 
Co-produção 

Teatro Viriato e 
Companhia Paulo Ribeiro
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OFICINA  

16 fEv

WORKSHOP A PARTIR DO ADOLESCENTE MÍOPE 
Orientação Graeme Pulleyn

seg 11h00 e 15h00 | Público-alvo: Ensino secundário
Lotação 1 turma / sessão*
Preço 2,51

Duração 90 min.

Local: Na escola

*obrigatória assistência prévia ao espectáculo 
A partir do adolescente míope

A partir do adolescente míope 
pretende ser o ponto de partida 
para um curto, mas intensivo 
encontro entre intérprete e es-
pectadores deste espectáculo 
multidisciplinar. Este encontro 
- posterior ao espectáculo - visa 
despertar o interesse dos alunos 
face ao objecto artístico.

Como é que se transforma uma 
obra literária num espectáculo 
de dança, música e teatro? Como 
é que se começa e acaba este 
processo e o que é que acontece 
pelo meio? Como é que a músi-
ca, o teatro e a dança convivem 
no mesmo momento no mesmo 

palco? Por que é que é essencial 
ter-se algo para dizer? Por que é 
que é essencial cada um procu-
rar a sua “voz”, a sua forma de 
se exprimir? São estas questões 
que vão orientar um processo 
de trabalho que combina jogos, 
exercícios e conversa, com o in-
tuito de despertar a curiosidade 
dos adolescentes e jovens. 
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CAFÉ-CONCERTO / FOYER

18 fEv

SPY QUINTET
Pelo Space Ensemble

qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos

Spy Quintet é o mais recente 
projecto do Space Ensemble. O 
colectivo que tem percorrido o 
país, musicando filmes, ataca 
novamente os meandros do 
free-jazz, “desenterrando” um 
projecto que foi criado proposi-
tadamente para a edição do fes-
tival Space 2005.

Este projecto é inspirado no ál-
bum Spy Vs Spy (Elektra, 1989), 
no qual John Zorn, Tim Berne, 
Mark Dresser, Michael Vatcher 
e Joey Baron interpretam temas 
de Ornette Coleman, seguindo 
regras e estruturas musicais 
por este último criadas e apre-
sentadas em álbuns como Free 
Jazz (A Collective Improvisation) 
by Ornette Coleman Double Quar-
tet.

O Space Ensemble apresenta-se 
numa formação em quinteto, 
copiando a estrutura trabalhada 
por John Zorn, de dois bateris-
tas (Gustavo Costa e João Tiago 
Fernandes), um contrabaixista 
(Henrique Fernandes) e dois sa-
xofonistas (João Martins e João 
Guimarães).

Interpretação 
Bateria Gustavo Costa e 

João Tiago Fernandes
Contra-baixo Henrique Fernandes 

Saxofone João Martins e João Guimarães
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PERFORMANCE

19, 20 e 21  fEv

ENTRE VISTAS
de Mário Afonso

qui, sex e sáb 21h30 | 40 min.
Preços: 103 /Jovem 53

m/16 anos
Lotação Limitada

ESPAÇO CRIANÇA DISPONívEL

Entre vistas é o novo espectá-
culo de Mário Afonso, que se 
insere na continuidade da pes-
quisa e criação do coreógrafo 
desenvolvida nos últimos anos. 
A construção da peça surge da 
vontade de confrontar uma no-
ção de pluralidade do discurso 
artístico com a figura do solo, 
contextualizado nas influências 
dos vários ambientes vitais e so-
ciais inerentes ao acto criativo. 

Adoptado o solo, forma conside-
rada emblemática da expressão 
individual, o espectáculo, contu-
do, põe em acção um conjunto 
vasto de comunidade artísti-
ca, onde o palco é apresentado 
como um espaço de paradoxo 
que reformula a noção do es-

paço próprio, sendo o eu, antes 
de tudo, uma questão de relação 
com os outros.

Além do espectáculo, o projec-
to Entre vistas é composto pela
instalação, intitulada Esquissos 
e Desenhos que estará patente 
no foyer do Teatro Viriato. Esta 
instalação não pretende ser uma 
obra autónoma nem testemunha 
fiel de um processo de trabalho, 
mas simplesmente pôr à vista o 
potencial poético dos “restos” 
de um trabalho criativo.

30
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Concepção, direcção e interpretação Mário Afonso
Colaboração dramatúrgica Bojana Bauer

Colaboração na concepção do espaço Iñaki Zoilo
Consultoria artística Maria Filomena Molder

Sonoplastia Jari Marjamaki
Desenho de luz Daniel Worm d’Assumpção

Apoios Teatro Praga, Fórum Dança, Atelier RE.AL, CENTA
(residência artística), Câmara Municipal de Lisboa, 

Sintraverde, ACCCA Companhia Clara Andermatt, 
Fundação Calouste Gulbenkian

Co-produção Festival Temps d’Images - Lisboa, Bains: 
Connective - Bruxelas, Fundação EDP
Financiamento Ministério da Cultura

Direcção Geral das Artes/Dança.



OFICINA 

21, 22 e 23 fEv

WORKSHOP FOTOGRAFIA DE ESPECTÁCULO
Orientação Susana Paiva

sáb, dom e seg das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 19h30 
Público-alvo m/16 anos (devem trazer máquina fotográfica 
digital e se possível um computador portátil). 
Lotação 15 participantes
Preço 251

Falar de fotografia de espectá-
culo é falar de uma disciplina 
tão vasta e complexa como o 
seu objecto – um caleidoscópio 
de práticas e metodologias 
transversais que abarca todas 
as possíveis especializações 
fotográficas. É falar da arqui-
tectura do efémero ao retrato 
dos actores e criativos, passando pela 
fotografia de espectáculo, que espelha 
na perfeição essa forma de Arte Total 
que está longe de se esgotar na foto-
grafia de cena.

Partindo do real observável, próximo do 
registo documental, para chegar à nar-
rativa ficcional, tão próximo da fotogra-
fia publicitária e da moda,  traça-se a 
rota desta oficina que se adivinha uma 
pequena incursão na história da foto-
grafia contemporânea.

32 SENTIDO CRIATIvO
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Our Early Balloons é o mais re-
cente trabalho de Rose Blanket. O 
colectivo de Miguel Dias regressa 
com um novo disco, cuja com-
posição é da sua autoria e que 
conta com um conjunto vasto de 
participações de músicos, de dife-
rentes universos musicais, como 
Ana Deus (Três Tristes Tigres), Ana 
Figueira (Unplayable Sofa Guitar), 
Francisco Silva (Old Jerusalem) e 
Petra Pais (Nobody’s Bizness) na 
voz; Pedro Oliveira (Green Ma-
chine, Old Jerusalem) na bateria 
e percussões; André Simão (La 
La La Ressonance) no baixo; Pe-
dro Amaro (Madame Godard) no 
trompete; Bárbara Carvalho no 
violino e Miguel Gomes (Compli-
cado) na guitarra. 

O novo disco abre a sonoridade de 
Rose Blanket como uma grande 

cornucópia, desta vez mais lumi-
nosa e ritmada, acentuando, por 
isso, as dinâmicas musicais, não 
perdendo, ainda assim, o seu 
tom intimista e suspirante. 

CONCERTO

27 fEv

ROSE BLANKET

sex 21h30 | 70 min.  s/ intervalo 
Preços: A (51 a 101) / Jovem 51

Todos os públicos

Voz Petra Pais
Voz e Guitarra Miguel Dias

Guitarra Miguel Gomes
Violino Bárbara Carvalho

Baixo André Simão
Bateria Pedro Cabral
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El fad é uma aventura criativa 
que se afirma como uma música 
enérgica e subtil, em que se criam 
e circulam dialectos vários. Este 
é um projecto do guitarrista e 
compositor José Peixoto em 
quarteto com o violinista Carlos 
“Zíngaro”, o baterista José Sal-
gueiro e o contrabaixista Miguel 
Leiria. El Fad recupera algum 
material temático de José Peixo-
to e revigora-o numa expressão 
criativa colectiva, de influências 
árabes. 

A receita de sucesso destes 
músicos, cuja qualidade artística 
é inegável, resume-se em pou-
cas linhas. Da guitarra de Pei-
xoto ressoam as sonoridades do 
oud árabo-andaluz e ao mesmo 
tempo aproxima-se de algo que 
vem do trabalho de Ralph Towner, 

nos Oregon. E o violino de Carlos 
“Zíngaro” “se, por vezes, pode 
fazer lembrar a Mahavishnu Or-
chestra, noutras entra decidi-
damente em ‘terra incógnita’”, 
descreve o programa de apre-
sentação do projecto musical. 
Finalmente, o contrabaixo de 
Miguel Leiria “tem presença 
‘clássica’ e de câmara, tanto no 
tipo de timbre como na articula-
ção, constituindo uma agradá-
vel surpresa neste contexto”. 
Junte-se a tudo isto a electróni-
ca, “gerida por ‘Zíngaro’ e José 
Peixoto, muito mais concretista 
e minimal do que qualquer coisa 
feita no âmbito do jazz-rock”. 
Resultado: Poucas vezes tal 
mistura de referências resulta 
numa música tão natural e com 
tão forte impacto.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

04 MAR

EL FAD

qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos



Guitarra José Peixoto
Contrabaixo Miguel Leiria Pereira

 Violino Carlos Zíngaro
Bateria José Salgueiro
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De Alma Mater até às mais re-
centes criações, algumas delas 
ainda não editadas... Rodrigo 
Leão faz-se acompanhar pelo 
Cinema Ensemble, uma forma-
ção invulgar que mistura instru-
mentos clássicos com eléctricos 
e que é presença constante na 
partilha do palco com o músico 
e que têm esgotado todas as 
melhores sala de Portugal sem-
pre com grande sucesso de pú-
blico e crítica. Neste concerto, 
ao lado de  Rodrigo Leão, estará 
também, regra geral, a voz de 
Ana Vieira. 

Com 25 anos de carreira, Ro-
drigo Leão foi membro fundador 
dos Sétima Legião e integrou os 
Madredeus. Em 1993 deu início à 
sua carreira a solo, explorando 
o seus impulsos de compositor. 

Lançou os álbuns Ave Mundo 
Luminar, Theatrum, Alma Mater, 
Pasión e, já em 2004, Cinema, 
registo com a colaboração de 
Beth Gibbons dos Portishead 
e de Ryuichi Sakamoto que foi 
alvo de um generalizado aplauso 
e de um sólido sucesso. O ano 
passado, Rodrigo Leão reviu a 
sua carreira a solo em Mundo e 
assinou a banda sonora de uma 
das melhores séries de televisão 
dos últimos anos, Portugal, Um 
Retrato Social, da autoria do so-
ciólogo António Barreto.

CONCERTO

05, 06 e 07 MAR

RODRIGO LEÃO & CINEMA ENSEMBLE

qui, sex e sáb 21h30 | 90 min. 
Preço C (101 a 201) | Sem descontos
Todos os públicos

Sintetizadores Rodrigo Leão 
Voz Ana Vieira

Acordeão Celina da Piedade
Violino Viviena Toupikova
Violoncelo Marco Pereira
Viola de Arco Bruno Silva

Baixo Luis Ayres
Bateria Luis San Payo

Produção Externa Uguru



CAFÉ-CONCERTO / FOYER

11 MAR

NOISERV

qua 22h00 | 50 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,53

m/12 anos

Noiserv é o projecto de um só 
homem, de seu nome David San-
tos. Foi criado em 2005, quando  
o músico decide juntar todo o 
material que reuniu durante 
muito tempo e transformá-lo em 
algo mais estruturado e sério. 

O seu álbum de estreia, inti-
tulado One Hundred Miles from 
Thoughtlessness revela-se um 
passo declarado e afirmado na 
sua evolução. Um disco feito de 
canções que nascem da inquie-
tude do quarto pela voz lúgubre 
da guitarra, e que aos poucos vão 
sendo dissecadas e trabalhadas, 
até atingirem uma dimensão ple-
na de criatividade. 

A inclusão de diferentes ele-
mentos como caixas de música, 
pequenos ruídos mundanos, 

sintetizadores e xilofones, dão-
-lhe um novo carácter e novas 
cores sem que se perca a essên-
cia da canção.

Interpretação David Santos
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42 SENTIDO CRIATIvO

TEATRO

12, 13 e 14 MAR

O LOBO E A CABRA
Manuela Capece e Davide Doro (Itália)

qui 15h00 | Público-alvo: Ensino Pré-escolar (a partir dos 4 anos)
sex 10h30 | Público-alvo: Ensino Pré-escolar (a partir dos 4 anos)
sex 15h00 | Público-alvo: 1º e 2º anos do 1º Ciclo Ensino Básico
Preço 2,51

Duração 50 min.
sáb 16h30 | Público-alvo: Famílias
Preços: A (51 a 101)  / Jovem 51 

*Falado em português

Um lobo e uma cabra, inimigos 
no imaginário comum, encon-
tram-se numa noite sem lua. 
Não se reconhecem e desco-
brem neles uma proximidade 
maior do que se pudesse pensar. 
Deste encontro nasce a história 
de dois seres que desafiam a 
lógica, de dois rebeldes incons-
cientes: a cabra pode desco-
brir que afinal até é corajosa, 
mas também o lobo pode sen-
tir medo, mas até pode ser que 
nada disto aconteça. Talvez cada 
um deles continue ancorado às 
suas cómodas certezas e nada 
mude. Será que o lobo vai comer 
a cabra? Será que a cabra, por 
instinto, vai sentir medo e fugir? 

O Lobo e a Cabra, que recebeu o 
Prémio EOLO 2007 para Melhor 
Espectáculo de Teatro Infantil 
Italiano foi inspirado em Uma 
noite de temporal de Y. Kimura, 
autor japonês traduzido em todo 
o mundo, que se impôs no pano-
rama da literatura infantil com 
este pequeno conto. 

O espectáculo é o culminar de 
uma investigação, apenas possível 
graças à colaboração de algumas 
creches e escolas primárias de 
Parma, onde se realizaram per-
cursos em laboratórios para alu-
nos dos 4 aos 7 anos, durante o 
ano lectivo de 2005 – 2006.



Criação e interpretação Davide Doro e Manuela Capece
Música original de Enrico Fava
Encenação e guarda-roupa Compagnia RODISIO
Assistente de encenação Consuelo Ghiretti
Assistente de produção Sara Zanella
Técnico Marzio Superina
Produção Companhia RODISIO
colaboração Teatro delle Briciole Teatro Stabile di Innovazione
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DOCUMENTáRIO / FOYER

13 MAR

BROOK BY BROOK
De Simon Brook (Grã-Bretanha)

sex 22h00 | 75 min.
Entrada gratuita
m/12 anos

Organização Cine clube de Viseu

Brook by brook, de Simon Brook 
é exibido dias antes da apresen-
tação de Fragments. Uma opor-
tunidade única para conhecer 
melhor aquele que é considera-
do o maior encenador do século 
XX, Peter Brook. 

Através de um diálogo livre, ín-
timo e sensível com um inter-
locutor privilegiado, o seu filho, 
Simon Brook, o encenador, Pe-
ter Brook evoca a sua vida, o seu 
percurso, os seus amigos, o seu 
amor pelas viagens e a sua cu-
riosidade insaciável por todos os 
povos, países e culturas.
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Peter Brook é sinónimo de in-
contornável. O encenador inglês 
que, há mais de meio século, se 
dedica ao teatro apresenta a sua 
última criação, fragments. 

Construído sobre quatro peças e 
um poema de Samuel Beckett, 
Fragments revela uma galeria 
de personagens em contextos 
inusitados e repletas de con-
tradições. 

A intenção do encenador Brook 
nesta sua  nova produção é re-
novar o olhar sobre os escritos 
de Samuel Beckett, apostando, 
sobretudo, em evidenciar o hu-

mor contido nos textos do dra-
maturgo: “O seu humor resgata-
-o a ele e a nós da queda, rejeita 
teorias e dogmas que oferecem 
consolos piedosos”, escreve   
Peter Brook sobre Beckett. 

Mais uma vez, o teatro do en-
cenador inglês Brook baseia-se 
na trabalho exaustivo dos acto-
res, num cenário simples, sem 
elementos sumptuosos, onde 
deve merecer destaque apenas 
a humanidade de cada gesto, de 
cada movimento e de cada ex-
pressão.

TEATRO 

16 e 17 MAR

FRAGMENTS
Rough for Theatre I, 
Rockaby, Act Without Words II, Neither e Come and go
De Samuel Beckett 
Encenação Peter Brook

seg e ter 21h30 | 60 min.
Preços: C (101 e 201) / Jovem 51

m/16 anos

*Espectáculo falado em inglês, c/ legendagem em português

Espaço Criança disponívEl



Dramaturgia Samuel Beckett 
Encenação Peter Brook 

Colaboração Marie Hélène Estienne 
Interpretação Hayley Carmichael, 

António Gil Martinez e César Sarachu 
Desenho de Luzes Philippe Vialatte 

Produção by C.I.C .T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 
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CAFÉ-CONCERTO /  FOYER

20 MAR

MIKADO LAB

sex 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos

Mikado Lab é o mais recente 
projecto do músico experimen-
talista Marco Franco, com exten-
sa experiência na música impro-
visada e jazz. O primeiro álbum 
deste colectivo saiu em Dezem-
bro do ano passado. Aclamado 
pela crítica, Baligo contou com 
a participação dos convidados 
Mário Laginha no piano e Chris 
Speed no clarinete. 

Para breve está o segundo ál-
bum Almanaque Pneumático que 
reúne as participações de Ber-
nardo Sassetti, Pete Rende no 
piano e José Pedro Coelho em 
saxofone tenor. Marco Franco 
embarcou no mundo da músi-
ca em bandas como Brain Dead, 
Peste e Sida e Bizarra Locomoti-
va. Desde muito cedo dedicou-    
-se à música experimental, ten-

do tocado e gravado com Nuno 
Rebelo, Kato Hideki, Carlos Zin-
garo, Vitor Rua, Gianni Gebbia, 
Peter Kowald e Rafael Toral, en-
tre outros. Compôs música para 
teatro e dança e na área do jazz 
colaborou ainda com Mário Del-
gado e Carlos Barreto. Actual-
mente, lidera o projecto Mikado 
Lab. É co-fundador do quarteto 
de baterias Tim Tim por Tim Tum 
e do duo Pocketbook of Lightning 
com Nuno Rebelo. Integra ainda 
o trio do pianista Rui Caetano, e 
ocasionalmente é também cola-
borador do quarteto Maria João 
e Mário Laginha. 
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Bateria e electrónica Marco Franco
Piano e electrónica Ana Araújo
Baixo eléctrico Pedro Gonçalves



OFICINA DE DANÇA

23 MAR

PARTNERING CLASS
Orientação Jozef Frucek e Linda Kapetanea (Companhia RootlessRoot - Grécia)

seg das 19h00 às 20h30 | Público-alvo m/16 anos com experiência em dança
Lotação 12 participantes
Preços: 103 e 53 (alunos do Lugar Presente)

Um movimento a dois. Selvagem 
mas seguro, sem pensar muito 
no que acontecerá a seguir. 

Desenvolvida no contexto da 
dança, esta oficina, orientada 
pela companhia de dança grega, 
RootlessRoot propõe uma ex-
ploração do trabalho a dois, pas-
sando pela abordagem de todos 
os princípios mecânicos básicos, 
que podem ajudar a melhorar o 
trabalho de pares na improvisa-
ção livre ou num espectáculo de 
estrutura fixa. 

Os participantes serão de-
safiados a concentrarem-se na 
compreensão do sistema de 
locomoção, no sentido de estar 
pronto a responder a qualquer 

impulso, sentir quando está 
perto ou incapaz de reagir ade-
quadamente e compreender o 
significado de fluxo ininterrupto 
de energia, assim como a cen-
trarem-se nas proporções cor-
porais específicas de cada indi-
víduo, o seu peso, flexibilidade, 
força, músculo ou fragmenta-
ção.

50 SENTIDO CRIATIvO
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OFICINA DE DANÇA

24 MAR

FIGHTING MONKEY 
Orientação Jozef Frucek e Linda Kapetanea (Companhia RootlessRoot - Grécia)

ter das 19h00 às 20h30 | Público-alvo m/16 anos com experiência em dança
Lotação 12 participantes
Preços: 101 e 51 (alunos do Lugar Presente)

Esta oficina, orientada pela com-
panhia de dança grega, Rootless-
Root pretende trabalhar indivi-
dualmente e também com um 
ou vários parceiros o wrestling e 
a luta, orientados para a dança. 
Criar força para tomar decisões 
lúcidas e aprender a funcionali-
dade do movimento, encontrar 
e construir estabilidade interior 
suficientemente atenta para ouvir, 
aceitar, absorver, orientar para a 
livre expressão são alguns dos o-
bjectivos desta oficina.

Os exercícios e o processo de tra-
balho desenvolvidos nesta oficina 
resultam de um programa de in-
vestigação, que decorreu durante 
sete anos, e que foi centrado na 
aplicação de um dos mais antigos 

ensinamentos das artes marciais 
chinesas à formação dos actores 
e bailarinos. 
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Quimera Quinteto explora no-
vos universos sonoros propor-
cionados pela originalidade da 
sua formação. O quinteto per-
corre um vasto repertório, com 
particular atenção para a obra 
do compositor argentino Astor 
Piazzolla e outros autores/com-
positores do século XX.

Pela versatilidade e irreverência 
dos seus elementos, todos eles 
com formação específica nos res-
pectivos instrumentos, o grupo 
pretende afirmar-se não só pela 
sua qualidade e profissionalismo, 
mas também pela capacidade de 
inovação ao nível das escolhas 
musicais apresentadas.

Trata-se de um novo mundo, re-
pleto de novas cores e timbres, 

perante o qual cada um será 
tentado a realizar uma viagem 
interior no mais profundo silên-
cio.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

25 MAR

QUIMERA QUINTETO

qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos

Acordeão Nuno Silva
Contrabaixo Miguel Cardoso

Guitarra André Ramos Cardoso
Piano Rute Simões

Violino Carlos Ferreira
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Do mundo do jazz chega ao palco 
do Teatro Viriato o aclamado pia-
nista John Taylor que, ao lado de 
Palle Danielsson (contrabaixo) 
e Martin France (bateria), gra-
vou Angel of Presence (2006), um 
trabalho aclamado pela crítica 
um pouco por todo o mundo, e, 
Whirlpool (2008). Este novo trio 
foi apresentado aquando do seu 
65º aniversário em 2007, cele-
brado com a Contemporary Mu-
sic Network Tour. 

John Taylor nasceu em Man-
chester a 25 de Setembro de 
1942 e chamou a atenção dos 
amantes do jazz pela primeira 
vez em 1969, quando tocou com 
os saxofonistas Alan Skidmore e 
John Surman. 

Na década de 70 forma o fa-

moso trio Azimuth com Norma 
Winstone e Kenny Wheller. Nos 
anos 80, Taylor trabalhou com 
Jan Garbarek, Enrico Rava, Gil 
Evans, Lee Konitz e Charlie 
Mariano e actuou em duos com 
Tony Coe e Steve Arguelles. 

John Taylor participa habitual-
mente nos ensembles de Kenny 
Wheeller e no quarteto de John 
Surman. 

Em Julho de 2002, John Tay-
lor recebeu o Prémio de Jazz 
da BBC para o Melhor Trabalho 
Novo.

CONCERTO

27 MAR

JOHN TAYLOR TRIO

sex 21h30 | 90 min.
Preços: A (51 a 101) / Jovem 51

Todos os públicos

Piano John Taylor
Contrabaixo Palle Danielsson

Bateria Martin France
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Uma luta real e feroz, com 
bastões de madeira. Um exercí-
cio de cortar a respiração, numa 
tensa combinação de artes 
marciais e movimento. Sudden 
Showers of Silence, coreografia 
da jovem companhia de dança 
grega RootlessRoot foi descrita 
pelos seus criadores como uma 
batalha no palco, vagamente 
inspirada na história do último 
encontro entre Heitor e a sua 
esposa Andrómaca, relatado na 
Ilíada, de Homero. Frucek e Ka-
petanea (os coreógrafos/intér-
pretes) situaram esta batalha, 
entre um homem e uma mulher, 
entre o amor e a morte num con-
texto contemporâneo, entre duas 
almas, invadidas pela banda so-
nora de percussão com tambo-
res, gongos e xilofones que faz 

eco num brutal confronto.

Desde que estreou, em Junho de 
2007, Sudden Showers of Silence 
já recebeu enormes ovações em 
festivais internacionais de dança 
na Grécia, República Checa, 
França e Grã-Bretanha. 

A linguagem coreográfica de 
RootlessRoot baseia-se na cren-
ça de que o tempo dos heróis 
ainda não acabou e que o corpo 
ainda pode expressar os mais 
profundos desejos, sentimentos 
ou visões.

DANÇA

28 MAR

SUDDEN SHOWERS OF SILENCE
Companhia RootlessRoot (Grécia)

sáb 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: A (51 a 101) / Jovem 51

m/6 anos

Conceito, Coreografia e Interpretação 
Jozef Frucek e Linda Kapetanea

Música Dimitris Desilas, Ivan Acher
Dramaturgia Martha Frintzila
Figurinos Natasha Dimitriou

Produção RootlessRoot
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O som produz-se em todo e por 
todo o lado. Basta um recanto, 
um buraco, um vale para gerar 
riqueza sonora. Este laboratório 
busca uma reapropriação de 
sons escondidos. Neste labo-
ratório, serão utilizados materi-
ais naturais e objectos comuns 
da vida quotidiana que, depois de 
transformados, possam produzir 
universos sonoros únicos, musi-
cais ou não. 

O percurso sonoro proposto 
neste laboratório privilegia a uti-
lização de materiais naturais, re-
ciclados e recuperados. Por isso, 
é útil que os formandos possam 
trazer alguns materiais como 
fio de nylon, fita adesiva, fio 
harmónico de aço, baquetas de 
madeira flexível, bidões de lata 
de dimensões variadas, tubos de 
PVC flexíveis, leguminosas secas  
ou qualquer outro material de 
uso comum, com propriedades 
sonoras interessantes. O resul-
tado deste trabalho será exibido 
numa performance colectiva fi-
nal.

OFICINA

15, 16 e 17 JAN

LABORATÓRIO 
DE OBJECTOS SONOROS
Orientação António Mainenti
Organização Binaural

qui e sex das 19h00 às 23h00 
sáb das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Público-alvo pessoas interessadas 
na pesquisa sonora, profissionais ou não
Lotação 20 participantes
Número mínimo de inscrições 7
Preço 303

Inscrições até 13 de Janeiro

60 ESPAÇO ABERTO 
... eles fazem seu, por algumas 
horas ou alguns dias, o Teatro viriato.

Autoria Antonio Mainenti
Colaboração Teórica Luís Costa
Produção Binaural | Luís Costa

Informações adicionais em 
www.binauralmedia.org ©
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Laboratório de vídeo-Arte 
propõe uma abordagem práti-
ca de ferramentas básicas de 
pós-produção em vídeo para 
a construção de uma peça de 
vídeo arte, acompanhada da 
aprendizagem de uma forma 
económica, interessante e cria-
tiva para o trabalho com a ima-
gem em movimento.

Este laboratório inclui uma 
introdução a métodos e ferra-
mentas de edição em cinema e 
vídeo, métodos para organizar e 
criar uma biblioteca de clips de 
vídeo, uma perspectiva históri-
ca do cinema experimental e da 
vídeo-arte, princípios básicos 
de teoria do cinema e aborda-
gens práticas para a construção 
de um trabalho em vídeo.  

OFICINA

19, 20 e 21 MAR

LABORATÓRIO DE 
VÍDEO-ARTE
Orientação Maile Colbert
Organização Binaural

qui e sex das 19h00 às 23h00 
sáb das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00
Público-alvo qualquer pessoa interessada na 
vídeo-arte e na produção vídeo
Lotação 20 participantes
Número mínimo de inscrições 7
Preço 303

*Falado em inglês, com tradução em português

Inscrições até 11 de Março

61ESPAÇO ABERTO
... eles fazem seu, por algumas 

horas ou alguns dias, o Teatro viriato.

Autoria Maile Colbert
Colaboração Técnica Luís Costa
Produção Binaural | Luís Costa

Informações adicionais em 
www.binauralmedia.org ©
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62 ABRIL EM ANTECIPAÇÃO

A cumplicidade entre o saxofo-
nista Michael Blake e o bateris-
ta Kresten Osgood vem de longe. 
Osgood participou em discos sob 
a liderança de Blake, como Blake 
Tartare e The World Awakes: Tri-
bute to Eli Lucky Thompson e 
ambos estão envolvidos em pro-
jectos com o organista Lonnie 
Liston Smith, ligação da qual 
já resultou o álbum Hammond 
Rens. 

O duo de saxofone (alto, em vez 
dos habituais tenor e soprano) e 
bateria tem surgido como mais 
uma fórmula das suas colabora-
ções. Com músicos como estes, 
se não se imagina o que poderão 
fazer, sabe-se à partida que não 
deixarão ninguém indiferente.

De origem canadiana, mas re-
sidente em Nova Iorque, Blake 
tem imposto o seu nome não 
só devido às suas reconhecidas 
capacidades instrumentais, mas 
também como compositor e ar-
ranjador. Combinando a cada 
passo tradição e inovação, não 
hesita em incorporar no idioma 
jazz elementos provenientes de 
outras sonoridades. O dinamar-
quês, Kresten Osgood é uma 
das mais conceituadas figuras 
do poderoso jazz norte-europeu, 
e também ele um compositor e 
um arranjador com um estilo 
muito próprio e interesses musi-
cais abrangentes.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

01 ABR

CONTROL THIS
Michael Blake (Canadá) / Kresten Osgood Duo (Dinamarca)

qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 2,51

m/12 anos

Saxofone Alto e Voz Michael Blake
Bateria e Piano Kresten Osgood
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64 ABRIL EM ANTECIPAÇÃO

DANÇA

08 ABR

FEMININE E MASCULINE
Coreografias de Paulo Ribeiro 

qua das 19h00 às 22h00
Preços: 101 (frisas laterais) e 151 (plateia) | Sem descontos
*inclui jantar volante
m/12 anos

feminine e Masculine lado a lado, 
ou melhor, separados por um 
jantar volante, com espaço para 
um convívio informal entre pú-
blico, intérpretes, Paulo Ribeiro e 
Fernando Pessoa, como se todos 
estivessem sentados à mesa do 
escritor, no Martinho da Arcada, 
no Terreiro do Paço, em Lisboa. 

Com novos intérpretes e orgâni-
ca, fruto da vontade do coreógrafo 
de fazer das suas obras matérias 
vivas, as duas mais recentes cria-
ções do coreógrafo Paulo Ribeiro, 
Masculine e Feminine, que estre-
aram em 2007 e 2008, respectiva-
mente, são apresentadas numa 
única noite, que se pretende, no 
mínimo, diferente na forma de 
estar com os artistas e o escritor, 

Pessoa. O que parece ser certo é 
que em Masculine o universo do 
poeta português continuará a ser 
encarnado por homens, e, em 
Feminine o imaginário pessoano 
é explorado por mulheres. Tudo o 
resto... a descobrir!



Masculine
Coreografia Paulo Ribeiro
Interpretação Miguel Borges, Pedro Mendes, 
Peter Michael Dietz e Romulus Neagu
Desenho de Luz Nuno Meira
Música Frank Zappa, D. Shostakovich e Francesco Zappa
Produção Companhia Paulo Ribeiro
Co-produção Teatro Viriato, Teatro Nacional 
S. João, Teatro Maria Matos, Centro Cultural 
Vila Flor e Festival Temps d’Aimer, em Biarritz

FeMinine
Coreografia Paulo Ribeiro 
Interpretação Erika Guastamacchia, Leonor Keil,
Margarida Gonçalves, Marta Silva e São Castro
Música Nuno Rebelo, Bob Marley e Frank Zappa
Iluminação Nuno Meira
Figurinos Ana Luena
Produção Companhia Paulo Ribeiro
Co-produção Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest e IGAEM – Centro Coreográfico Galego 
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Grupos Escolares e 
Grupos Organizados 
Mediante 
marcação prévia 

Outros Públicos 
Visita guiada sem 
animação e sem jogos. 
Entrada Gratuita
Mediante marcação prévia 

conhecer o Teatro...

VISITAS/ OFICINAS 

O formato das visitas/ofici-
nas foi concebido em função 
do público escolar, adap-
tando os percursos, os con-
teúdos e os objectivos a cada 
nível de ensino. Através de 
estratégias e recursos peda-
gógicos e criativos, estas 
visitas/oficinas de sensibi-
lização procuram despertar 
o espírito de descoberta, de 
aprendizagem e de inter-
pretação e apelar aos sen-
tidos, na interacção com os 
espaços e as memórias do 
Teatro.
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O ARCO-ÍRIS NO TEATRO
Público-alvo Ensino Pré-Escolar (3 aos 6 anos)
Datas 26 Fev | 02, 03, 09 e 10 Mar (horário a definir com as escolas)
Duração 1h15
Preço 12

Queres ser caçador de arco-íris? 
Procura cores disfarçadas de objectos. 
Descobre aplausos cor-de-laranja e pó-de-arroz de cor estranha. 
E se uma pegada gigante te convidasse a dançar?

As cores do arco-íris separaram-se e espalharam-se pelo Teatro, 
disfarçadas nos mais variados objectos. Para descobrir as sete 
cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, pre-
cisamos da ajuda de pequenos caçadores de arco-íris. Em con-
junto, e através das cores, vamos conhecer espaços, profissões e 
histórias.

POR DETRÁS DA CENA
Público-alvo 1º, 2º, 3º ciclos Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino Superior
Datas 19 Mar às15h00 | 20, 23, 24 e 25 Mar às 10h00 e 15h00 | 26 Mar às 10h00
Duração 1h30 (1o Ciclo) / 2h (restantes grupos)
Preço 2,53

Há coisas e pessoas, quase invisíveis, que todos os dias transfor-
mam o palco. Projector, teia, bambolina, vara, dimmer, ciclorama...
Produtor, maquinista, técnico de palco, director de cena, lumino-
técnico, sonoplasta...

Esta visita guiada pretende dar a conhecer e a experimentar as 
práticas do trabalho técnico que antecedem o momento mágico de 
um espectáculo. Criar cenários, desenhar luzes, testar sons, con-
ceber imagens, adaptar a cada espaço, ensaiar, subir ao palco e, 
depois, descer. 

No final, aplausos e novas memórias. 



3 aos 10 anos
Lotação 15 crianças
Preço 33

Mediante marcação prévia 
(até 48 horas antes 
do espectáculo)

espaço criança
orientação Raquel Marcos



SALA DE ENSAIOS DO TEATRO vIRIATO 
ESPAÇO CRIANÇA

ME GUSTA
28, 29 e 30 Jan

MISéRIA
06 e 07 fev

ENTRE vISTAS
19, 20 e 21 fev

fRAGMENTS
16 e 17 Mar

O Espaço Criança é um serviço de baby-sitting que o 

Teatro viriato coloca à disposição do público durante o 

seu tempo de permanência nos espectáculos noctur-

nos. 

No Espaço Criança pretende-se ocupar de forma lú-

dica e criativa o tempo dos filhos, enquanto os pais 

assistem aos espectáculos do Teatro viriato, através 

de actividades relacionadas com o tema do mesmo es-

pectáculo. 

Este serviço é prestado mediante marcação prévia (até 

48 horas antes do espectáculo), junto da bilheteira do 

Teatro viriato, e funcionará com um mínimo de três 

inscrições. 



seg a sex (excepto feriado)
13h00 às 19h00

dias de espectáculos nocturnos 
13h00 às 19h00 
e final do espectáculo

bar / foyer



SERVIÇO 

DE CAFETARIA

LIVRARIA 

LER DEVAGAR

Livros e outras publicações para venda e consulta;

IMPRENSA DIÁRIA E PERIÓDICA

disponível para leitura;

INTERNET 

Acesso gratuito • wireless • 2 postos fixos

ACERVO DOCUMENTAL MULTIMéDIA 

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

disponíveis para consulta e visionamento;

CAFé-CONCERTO 

espectáculos de pequeno formato;



Não há prazer comparável 
ao de encontrar um velho 
amigo, a não ser o de fazer 
um novo. 
Kipling

amigos



Algumas das vantagens de ser amigo do Teatro viriato... 

Descontos idênticos aos sócios da ACERT, para a pro-
gramação 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 res-
tantes categorias; 

Oferta de 30 pontos/51 no cartão FNAC, aquando da 
adesão a este cartão (esta oferta não é cumulável com 
outras promoções). 

Para além dos anteriores benefícios: 

descontos na aquisição de bilhetes, descontos na 

aquisição de livros na Livraria Ler Devagar do foyer, 

descontos no Bar do Teatro, benefícios fiscais, etc.

·

· 

·  

· 



bilheteira
preços

DESCONTOS TEATRO VIRIATO 
(excepto quando indicado)
50% Amigos (Adagio a Appasionato); Mecenas; 
Cartão Municipal do Idoso; Cartão Municipal da 
Juventude; Cartão Jovem 
40% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores)
30% Amigos Teatro Municipal da Guarda 
15% Amigos Largo; Profissionais do Espectácu-
lo; 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 (232 480119) 
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 13h, encerrando 30 
minutos após o início do espectáculo. 
Bilhetes à venda também em www.ptateia.iol.pt e FNAC 
- Viseu 

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.

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 alimentos ou bebidas.
• À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis, bips e outras fon-
tes de sinal sonoro. 

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

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

CAFETARIA / LIVRARIA / BAR DO TEATRO 
seg a sex /13h00 às 19h30
quin a sáb e véspera de feriado / 21h00 às 02h00
em dias de espectáculo (sáb, dom ou feriados) / 13h00 às 19h30

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

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

* Peça o seu cartão na bilheteira
Em pacotes temáticos ou em espectáculos à sua escolha, as assinaturas per-
mitem-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.



Camarotes

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

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1516 14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15
16

171819

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15
16

17 18 19

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15 16

76 PLANTA





CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE vISEU 

Paulo Ribeiro Director Geral e de Programação • José Fernandes Director 
Administrativo • Paula Garcia Directora Adjunta • Ana Lúcia Figueiredo Assessora 
da Direcção • Maria João Cerveira Responsável de Produção • Maria João Rochete 
Assistente de Produção • Alexandre Sousa Técnico de Audiovisuais • Nelson 
Almeida, Paulo Matos, Pedro Teixeira e Rui Cunha Técnicos de Palco • Marisa 
Miranda Imprensa e Comunicação • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes 
Técnico de Frente de Casa • Raquel Marcos e Fátima Domingues Recepção • 
Paulo Mendes Auxiliar de Serviços Gerais • Consultores Maria de Assis Swinerton 
Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • 
José António Loureiro Electricidade • Contraponto Contabilidade • José António 
Pinto Informática • Cathrin Loerke Design gráfico • Ecce Design Produção gráfica 
• Acolhimento do Público Ana Cláudia Pinto, Bruno Marques, Catarina Ferreira, 
Cristina Marques, João Almeida, Margarida Fonseca, Neuza Seabra, Paulo 
Agante, Rafael Fernandes, Rúben Carvalho Assistentes de Sala.

Estrutura financiada por:

Mecenas

Parceiro media



cPR · eM DigRessão

JANEIRO

18 – FeMinine · Teatro José Lúcio da Silva, Leiria 

22, 23 e 24 – noite De Reis · Teatro Acert, Tondela

30  – FeMinine · Teatro Aveirense, Aveiro 

FEVEREIRO

07  – FeMinine · Teatro Municipal de Bragança 

14 – FeMinine · Teatro Municipal de faro 

27 e 28 – Masculine e FeMinine · festival New Territories, Glasgow 

MARÇO

14  – Masculine · Teatro Municipal de faro 

20 – FeMinine · Centro de Artes e Espectáculos da figueira da foz

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   •  LEONOR KEIL ·  Direcção do Lugar Presente  •  ALBINO 

MOURA  ·  Gestão e Produção • RAFAEL FERNANDES  ·  Assistência Administrativa e Financeira  



eM cRiação

SExTETO (TÍTULO DE TRABALHO)
Direcção e Coreografia  Paulo Ribeiro

Música  F. Chopin, interpretada por Pedro Burmester

Interpretação  A definir

Co-produção Teatro Viriato, Teatro Municipal S. Luiz, Festival de Sintra 

e Festival Dancem 2009.

Início dos ensaios  2 de Março

ESTREIA A 19 DE JUNHO NO FESTIVAL DE SINTRA






