
A(S) BODA(S) NO TEATRO VIRIATO
 
À volta de uma mesa que será também o palco, o encenador Bruno Bravo junta 
nove atores e duas peças concentradas em apenas um ato, A(s) Boda(s) (26 e 27 
de outubro) uma de Tchékhov e a outra de Brecht que funcionam como se fossem 
duas pequenas partituras. A propósito da apresentação de A(s) Boda(s) e partindo 
da premissa de encontro/confronto entre o eu e o nós, o encenador Bruno Bravo 
propõe em Teatro.Lírico ou Dramático? (27 de outubro) a exploração da figura 
do coro, desafiando os participantes a auscultarem as suas possibilidades 
dramáticas, a partir das propostas individuais de cada um, procurando, na 
prática, compreender um pouco melhor este espaço onde o individual e o coletivo 
habitam.
 

TEATRO
26 e 27 OUT

A(S) BODA(S)
encenação BRUNO BRAVO (PT) | PRIMEIROS SINTOMAS
 
sex e sáb 21h30 | 75 min.
preços: B (7,5€ a 15€) / Jovem 5€ // descontos aplicáveis
m/ 12 anos
 
Espaço Criança Disponível
 
À volta de uma mesa, que será também o palco, nove atores. Estas duas peças 
concentradas em apenas um ato, a de Tchékhov e a de Brecht são como duas 
pequenas partituras. A Boda de Tchékhov – traduzida livremente por Miguel Castro 
Caldas e com vestígios do Dicionário de Linguagem de Marinha Antiga e Atual dos 
Comandantes Humberto Leitão e J. Vicente Lopes, citados por Mário Cesariny em 
A Pena Capital – tem salões e danças que se ouvem ao fundo, mas são, sobretudo, 
solos que se ouvem à frente. A Boda de Brecht é uma polifonia, de vozes, copos, 
brindes e comida, travada aqui e ali, pelas histórias da noiva.
 
Encenação Bruno Bravo
Dramaturgia Miguel Castro Caldas
Tradução de A BODA de Anton Tchékhov Miguel Castro Caldas
Tradução de A BODA de Bertolt Brecht Jorge Silva Melo e Vera San Payo de Lemos
Interpretação Ana Brandão, António Mortágua, Bruno Simões, David Almeida, Inês Pereira, Luz 
da Camara, Sandra Faleiro, Ricardo Neves-Neves e Sofia Vitória
Música Sérgio Delgado
Espaço cénico e figurinos Stéphane Alberto
Luz José Manuel Rodrigues



Coprodução Primeiros Sintomas/ZDB
 
OFICINA DE TEATRO / SENTIDO CRIATIVO
27 OUT

TEATRO.LÍRICO OU DRAMÁTICO?
orientação BRUNO BRAVO (PT)
 
sáb 15h00 às 19h00
público-alvo m/ 16 anos curiosos e interessados pela área do teatro
lotação 12 participantes
preço 25€ (inclui bilhete para A(s) Bodas(s), 27 Out) // s/ descontos
 
A criação de uma personagem é, talvez, um dos desafios mais estimulantes em 
teatro. Imprimir-lhe a unicidade que se impõe e, ao mesmo tempo, fazê-la 
elemento integrante de um todo, como, por exemplo, num ensaio de orquestra o 
solista dependerá sempre do silêncio dos outros, requer um profundo exercício de 
criatividade e de trabalho de ator.

A partir desta premissa de encontro/confronto entre o eu e o nós e a propósito da 
apresentação de A(s) Boda(s), o encenador Bruno Bravo propõe a exploração da 
figura do coro, desafiando os participantes a auscultarem as suas possibilidades 
dramáticas, a partir das propostas individuais de cada um, procurando, na 
prática, compreender um pouco melhor este espaço onde o individual e o coletivo 
habitam. Esta oficina culmina com uma apresentação informal do trabalho 
coletivo.

Mais informações:
Marisa Miranda
Imprensa e Comunicação
Teatro Viriato
Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 2087 EC Viseu . 3501-909 Viseu
Tel. 232480110 | 232480117

 


