
 

 

TEATRO 
07 OUT 

O PATO SELVAGEM 

de HENRIK IBSEN| encenação TIAGO GUEDES 

 

sáb 21h30 | 150 min. c/ intervalo | m/ 14 anos 

preço B: 15€ (plateias e camarotes)/ 10€ (frisas frontais)/ 7,50€ (frisas laterais) 

// descontos aplicáveis // Espaço da Palavra 

 

Um pato selvagem ferido por um tiro mergulha até às profundezas de um lago e aí opta por 

morrer. É esta a metáfora usada por Henrik Ibsen para retratar os temas fortes que aborda 

nesta peça e relatar a história da família Ekdal.  

Visão e cegueira, idealismo e vulgaridade, verdades e mentiras dão corpo a uma história de 

consciência moral que evoca tragicamente a fragilidade humana, na qual a felicidade é 

destruída pelo fanatismo idealista da verdade absoluta.  

Considerado por muitos a peça onde melhor se identifica o génio de Ibsen, O Pato Selvagem 

reflete ao longo de cinco atos sobre a existência de “mentiras necessárias” à sobrevivência da 

família, em particular, e da humanidade em geral. 

 

Texto original Henrik Ibsen 

Encenação Tiago Guedes 

Interpretação Anabela Almeida, Gonçalo Waddington, João Grosso, Lúcia Maria, Margarida Correia, Pedro Gil e Tónan 

Quito 

Música Manel Cruz 

Luz Rui Monteiro 

Cenografia e figurinos Ângela Rocha 

Coordenação de produção Manuel Poças 

Coprodução TNDMII 

A partir da tradução de Gil Costa Santos e Ragnhild Marthine Bø; Henrik Ibsen, Peças escolhidas 2, Livros Cotovia, 

Lisboa 2008 

 

 

MÚSICA 

12 a 14 OUT 

PEQUENOS PIRATAS 

de ANA BENTO e BRUNO PINTO | GIRA SOL AZUL 

 

45 min.  

qui e sex 10h30 e 15h00 

Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico | preço 1,50€ 

sáb 11h00 | famílias c/ crianças m/ 3 meses 

preço 4€ // descontos não aplicáveis  

 



 

 

A bordo da nau dos Pequenos Piratas ninguém teme o mar: do peito rompe coragem e o olhar 

persegue o horizonte. Nesta epopeia não faltam água salgada e sol, peixes e sereias, 

tempestades, tesouros! É a grande aventura de ir ao fim do mundo e voltar. 

E foi também mais ou menos assim que no ano da viragem do século XX para o XXI, Ana Bento 

e Bruno Pinto partiram da marina do Rio de Janeiro a bordo do veleiro Barconauta rumo ao 

porto de Aveiro: lavraram a costa brasileira até Natal, atravessaram o atlântico até Cabo 

Verde, tiveram que fazer um desvio com passagem pela Mauritânia, Canárias e Ilha da 

Madeira, e assim passaram quase três meses nesta viagem épica que serviu de inspiração ao 

espetáculo Pequenos Piratas. 

O rock é sem dúvida o fio condutor de todo o trabalho e o estilo que sobressai na fusão das 

múltiplas influências musicais. Pequenos Piratas é um concerto encenado, pensado para a 

infância e para desafiar e espicaçar as suas capacidades e inteligências de ouvir e consumir 

aquilo que nem sempre é óbvio mas sabe bem e faz ainda melhor.  

Direção musical e artística Ana Bento  

Composição musical Bruno Pinto e Ana Bento  

Interpretação Coletivo Gira Sol Azul  

Voz e acordeão Ricardo Augusto  

Baixo e voz Ana Bento  

Teclados e xilofone Joaquim Rodrigues  

Guitarra Bruno Pinto  

Bateria e eletrónica Miguel Rodrigues  

 

 

TEATRO 

12 a 14 OUT 

TEATRO DAS COMPRAS  

de GIACOMO SCALISI 

 

qui e sex 17h00 às 19h00 | sáb 11h00 às 13h00 e 16h00 às 18h00 

20 min. aprox. | m/ 4 anos | Entrada gratuita 

locais de apresentação Farmácia Marques, Farmácia Portugal, Barbearia Avenida  

(av. Alberto Sampaio) e Barbearia Marques (rua Miguel Bombarda) 

 

Pela primeira vez o projeto Teatro das Compras, com oito edições realizadas em Lisboa, tem 

uma edição descentralizada em Viseu.  

O Teatro das Compras propõe-se a transformar quatro lojas com memórias e histórias em 

lugares vivos, relembrando assim que existem espaços que devido à sua identidade própria 

dentro da cidade não devem desaparecer.  

Em cada loja é apresentado um espetáculo de curta duração, que convoca o público a 

redescobrir os espaços e a explorar lugares e memórias antigas. 



 

 

Para cada loja é convidado um autor e um intérprete, que após um trabalho de pesquisa no 

local, imagina uma ficção criada a partir da identidade desse estabelecimento. O público 

circula entre as várias lojas, transformadas em pequenos teatros, presenciando um 

acontecimento especial em lugares do quotidiano. 

Autores Fernando Giestas e Jorge Palinhos  

Intérpretes Gabriel Gomes, Graeme Pulleyn, Guilherme Gomes e Sofia Moura  

Direção artística Giacomo Scalisi 

Um projeto COSANOSTRA Cooperativa Cultural 

 

 

18 OUT  

LEITURA DE POEMAS DE AMOR 

com PATRÍCIA PORTELA, CLÁUDIA JARDIM, LEONOR BARATA e SÓNIA BAPTISTA  

 
qua 18h00 |60 min.  

Todos os públicos | Entrada gratuita 

local Museu Nacional Grão Vasco 

 

No âmbito da estreia de Por!, Patrícia Portela, Cláudia Jardim, Leonor Barata e Sónia Baptista 

irão desenvolver uma leitura de poemas de amor no Museu Nacional Grão Vasco. Uma forma 

de aproximar o público deste tema tão intemporal. A leitura ocorrerá junto do quadro 

Camões e as Tágides, de Columbo Bordalo Pinheiro e destina-se a todos os públicos, sendo a 

entrada gratuita. 

 

 

TEATRO 

20 e 21 OUT 

POR! 

de PATRÍCIA PORTELA e CLÁUDIA JARDIM 

com SÓNIA BAPTISTA e LEONOR BARATA 

 

60 min.  

sex 15h00 | m/ 8 anos | preço 1,50€  

 

sáb 21h30 | m/ 8 anos  

preço A: 10€ (plateia e camarotes)/ 7,50€ (frisas frontais)/ 5€ (frisas laterais) 

// descontos aplicáveis // Espaço da Palavra 

 

 

Estreia 

 

Por! pode ser uma performance-radiofónica com entrevistas em direto aos espetadores, um 

espetáculo de dança e teatro com um cenário de animação cinematográfica e um final festivo 

em tom de matiné disco. Por! é uma homenagem a grandes heróis e heroínas do amor.  



 

 

A partir de excertos de vários autores, de grandes poemas e de histórias de amor, Patrícia 

Portela, Cláudia Jardim, Sónia Baptista e Leonor Barata juntam-se para baralhar e questionar 

o que é o amor.  

Vestidas de kimonos, cabedal ou sedas raras, convocam aqueles que se dedicaram à arte de 

(des)escrever o ridículo, a vulnerabilidade, a fragilidade, a estupidez mas também a beleza 

que é esta coisa de estar apaixonado. 

Por! procura refletir sobre o espaço do romance numa sociedade atual. 

De Patrícia Portela e Cláudia Jardim 

com a cumplicidade de Leonor Barata e Sónia Baptista 

Programação e efeitos vídeo Irmã Lúcia Efeitos Especiais 

Filmagens para animação ao vivo Leonardo Simões  

Ilustradora Bárbara Assis Pacheco  

Produtora e intérprete Helena Serra 

Produção Associação Cultural Prado 

Coprodução Teatro Viriato 

 

 

TEATRO 

28 OUT 

OLHAR DE MILHÕES 

de RAQUEL CASTRO 

 

sáb 21h30 | 105 min. | m/ 16 anos 

preço 5€ // descontos não aplicáveis | lotação limitada 

// Espaço da Palavra 

 

Chegou ao Teatro Viriato o maior cruzeiro do mundo e está prestes a levantar âncora em 

direção ao infinito azul. Desenganem-se aqueles que pensam que se trata apenas de mais um 

navio de cruzeiro. As características do Olhar de Milhões conferem-lhe o estatuto de um 

mega resort flutuante - o maior da Europa - e o único capaz de proporcionar a derradeira 

experiência, ilimitada e total. Embarquem nesta aventura, porque só se vive uma vez. 

Olhar de Milhões é a nova criação de Raquel Castro, que integra no Programa de Convite à 

Criação Artística Nacional da Rede 5 Sentidos. Pensado para promover a programação cultural 

e a produção artística em rede, este programa procura criar condições de trabalho favoráveis 

à consolidação do trabalho dos artistas selecionados. 

Direção artística Raquel Castro 

Assistência à criação Filipa Matta 

Interpretação Anaisa Lopes, David Marques, João Villas Boas, Marco da Silva Ferreira e Teresa Coutinho 

Texto Joana Bértholo a partir de improvisações dos intérpretes 

Produção Barba Azul 



 

 

Coprodução Rede 5 Sentidos (Teatro Viriato, Teatro Municipal da Guarda, Maria Matos Teatro Municipal, Centro 

Cultural Vila Flor, Teatro Virgínia, Centro de Artes de Ovar, Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Micaelense, Teatro 

Nacional São João, Teatro Municipal do Porto e O Espaço do Tempo) 

Apoio Direção Geral das Artes 

 

 

MÚSICA || ESPAÇO ABERTO… 

31 OUT 

GALO CANT’ÀS DUAS  

OS ANJOS TAMBÉM CANTAM 

 

ter 21h30 | 50 min. | Todos os públicos  

preço 5€ // descontos não aplicáveis 

 

Antes de se lançarem numa aventura pela Europa, o grupo viseense Galo Cant’Às Duas inicia a 

sua viagem na cidade que os viu nascer. No Teatro Viriato apresentam Os Anjos Também 

Cantam, o primeiro trabalho discográfico do duo, onde o caráter improvável e único está bem 

presente, culminando num som igualmente singular.  

Explorando novos sons, texturas e dinâmicas, o álbum de rock experimental é composto por 

riffs graves repetidos em loop que penetram nos nós cerebrais e rebentam em clímaxes 

surpreendentes. Característica que determina o som intrincado, complexo e multifacetado 

dos Galo. Em palco, prometem uma viagem ousada e virtuosa. 

Baixo elétrico, guitarra e contrabaixo Gonçalo Alegre  

Bateria e percussões Hugo Cardoso   

 


