
 

 

TEATRO 

02 e 03* MAR 

SOPRO 

de TIAGO RODRIGUES | TNDMII 

 

sex e sáb 21h30 | 105 min. | m/ 12 anos 

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

// descontos aplicáveis // Espaço da Palavra* 

 

O que aconteceria se um teatro se desmoronasse e nos seus escombros só 

encontrássemos um sobrevivente: o ponto? A protagonista de Sopro não é uma 

atriz mas uma mulher chamada Cristina Vidal, que trabalha como ponto no D. 

Maria II, há mais de vinte e cinco anos. Acompanhada em palco por cinco 

atores e centenas de fantasmas, esta guardiã de uma profissão em vias de 

extinção vai evocar as histórias reais e ficcionais de um teatro agora em 

ruínas. Que teatro habita a sua imaginação e a sua memória? Que mundo nos 

pode dar a ver usando apenas o seu sopro invisível? 

Sopro estreou no Festival de Avignon em França.  

 

Texto e encenação Tiago Rodrigues 

Com Beatriz Brás, Cristina Vidal, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Sofia Dias e 

Vítor Roriz 

Cenografia e desenho de luz Thomas Walgrave 

Figurinos Aldina Jesus 

Sonoplastia Pedro Costa 

Assistente de encenação Catarina Rôlo Salgueiro 

Produção TNDM II 

Coprodução ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Festival d’Avignon, 

Théâtre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène 

nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles Seine-Maritime – 

Normandie, Théâtre Garonne scène européenne e Teatro Viriato 

Apoio Onda 

 

 

OFICINA 

03 MAR 

ESCREVER PARA TEATRO: O QUOTIDIANO DO HOMEM COMUM E OUTRAS 

COISAS SEM IMPORTÂNCIA 

orientação RUI PINA COELHO 



 

 

 

sáb 10h00 às 13h00 e 15h00 às 17h00 

público-alvo interessados na escrita para teatro 

lotação 14 participantes 

preço 10€ // descontos não aplicáveis  

 

 

Na sequência da estreia de Morte de um caixeiro-viajante, em 1949, Arthur 

Miller publicou o ensaio A Tragédia e o homem comum, o qual reclama a 

dignidade do homem comum e da sua vida anónima e banal, colocando-o no 

centro da vertigem trágica. Esta ação veio suscitar uma nova tipologia de 

herói no campo da dramaturgia na segunda metade do século XX: o 

desalinhado, o marginal, o rebelde sem causa e o zé-ninguém.  

Neste sentido, este ímpeto trará o quotidiano, o insignificante e o ordinário 

para palco, afastando-nos das histórias trágicas, possibilitando o testemunho e 

a narração da epopeia da vida humana. 

Partindo desta ideia, Rui Pina Coelho irá orientar uma oficina de escrita para 

teatro, que num primeiro momento será de caráter teórico e expositivo, 

procurando explorar criticamente a moldura temática proposta. O segundo 

momento terá por base a análise de excertos de textos dramáticos e 

exercícios de escrita. 

 

TEATRO 

07 e 08 MAR 

PANGEIA 

de TIAGO CADETE | EIRA | a partir dos irmãos Grimm 

 

qua e qui 10h30 e 15h00 | 55 min. aprox. 

público-alvo grupos escolares entre os 8 e os 10 anos 

lotação 60 participantes 

preço 1,50€ 

 

 

Tendo como base de pesquisa os 200 contos dos irmãos Grimm surge Pangeia. 

Uma viagem sonora e visual pelo universo dos dois irmãos onde o palco é 

transformado num museu imaginário de objetos curiosos. Objetos que 

remetem para o universo dos contos fantásticos, como a floresta cheia de 

armadilhas, a magia negra da bola de cristal ou os feitiços da bruxa má. 



 

 

A acompanhar a viagem encontram-se dois investigadores, que apresentam a 

sua pesquisa aos espectadores e, com a ajuda de auscultadores e mp3, 

revelam os mistérios escondidos por detrás dos objetos que ilustram as 

histórias dos Grimm.  

Pangeia é um espetáculo lúdico-didático, que reúne em palco várias 

linguagens como o teatro, a dança e as artes visuais, recuperando a ideia dos 

Gabinetes de Curiosidades criados no seculo XVI que reuniam objetos raros e 

artefactos da biologia, tornando-se nos precursores dos museus de arte. 

 

Criação e instalação visual/sonora Tiago Cadete 

Pesquisa de projeto Tiago Cadete, Jonas Lopes, Leonor Cabral e Bernardo de 

Almeida 

Interpretação Leonor Cabral e João de Brito 

Figurinos Carlota Lagido 

Direção técnica Nuno Patinho 

Projeto financiado por GDA – Apoio de criação 

Coprodução Culturgest – Fundação CGD  

Apoios FIAR, ONDISC e Voz do operário  

Produção e difusão EIRA 

A EIRA é uma estrutura financiada pelo  

Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes 

 

 

DANÇA / PERFORMANCE 

11 MAR 

PARTITUUR 

de IVANA MÜLLER 

 

dom 15h00 e 16h30 | 45 min. aprox. | m/ 7 anos 

lotação 30 participantes 

preço 2,50€ 

 

 

Direcionado para famílias, Ivana Müller construiu Partituur. Um sistema/jogo 

performativo que tem como objetivo a criação de uma coreografia conjunta. 

Em palco não existem espectadores e artistas nos termos clássicos da palavra, 

mas sim participantes ativos do espetáculo, que recebem instruções e 

sugestões através de auriculares, de forma a desenvolver o jogo.  



 

 

Num ambiente de brincadeira e reflexão, os participantes observam-se 

mutuamente, enquanto se posicionam e jogam de acordo com as regras ou não. 

Com o decorrer do espetáculo os seus papéis mudam constantemente, assim 

como as fronteiras de início e fim do espetáculo. Neste sentido, Partituur 

adquire forma a partir das escolhas, reações e posições que cada 

intérprete/público toma. 

 

De Ivana Müller 

Com a colaboração de Jefta van Dinther, Sarah van Lamsweerde e Martin 

Kaffarnik 

Vozes Jacqueline Corado da Silva, Rita Natálio e Jorge Tomé 

Coordenação artística Sarah van Lamsweerde 

Gravação e edição Nils De Coster e Martin Kaffarnik 

Produção I’M’ COMPANY / Matthieu Bajolet e Gerco de Vroeg 

Coprodução Tweetakt Festival 

Apoio Performing Arts Fund NL 

 

 

 

LEITURAS  

12 a 16 MAR 

LEITURA EM VOZ ALTA DE POESIA PORTUGUESA 

orientação RAFAELA SANTOS 

 

seg, ter, qui e sex 10h00 e 15h00 | qua 10h00 | 120 min. 

público-alvo 3ºciclo do Ensino Básico | lotação 1 turma p/ sessão  

preço 1,50€ 

 

 

Como tornar a leitura em voz alta de poesia portuguesa, num momento de 

descoberta e emoção? Como destruir a ideia de que ler poesia é “chato” e 

uma coisa antiga? 

É com estas questões em mente que Rafaela Santos se lança neste desafio 

proposto pelo Teatro Viriato. A formadora, encenadora e atriz pretende 

enfrentar de forma dinâmica e expressiva o tom monocórdico, rimado e 

declamatório em que a leitura de poesia quase sempre cai.  



 

 

Em oposição Rafaela Santos irá desafiar os participantes a enaltecer as 

imagens e emoções, que as metáforas na poesia revelam. Os poemas que irão 

ser trabalhados integram o plano curricular do 3º ciclo do ensino básico.   

 

 

LEITURAS 

14 MAR 

NOITE FORA LEITURAS E CONVERSAS SOBRE TEATRO 

organização SÓNIA BARBOSA e TEATRO VIRIATO 

encenador convidado FRAGA 

 

qua 21h30 | 120 min. aprox. | m/ 16 anos 

lotação 30 participantes 

Entrada gratuita 

 

Sónia Barbosa, Jorge Fraga e Guilherme Gomes são alguns dos nomes que vão 

integrar o novo projeto do Teatro Viriato. Intitulado Noite Fora, consiste na 

organização de encontros abertos ao público para leituras em voz alta de 

textos teatrais. Em cada encontro será apresentada uma obra ou um autor, 

que será escolhido pelo artista convidado. Não existindo temáticas impostas, 

o leque das escolhas poderá conter textos e artistas contemporâneos ou 

clássicos, portugueses ou estrageiros, conhecidos ou desconhecidos. 

Tendo como atmosfera um ambiente acolhedor e informal, Noite Fora convida 

à fruição do pensamento, à reflexão, à discussão e ao conhecimento, 

privilegiando o envolvimento de todos os participantes, mais do que criação 

de um momento performativo. 

 

Encenador Fraga 

Intérpretes Catarina Fraga, Lara Cindy, Raquel Costa e Sofia Moura 

Obra Antes que a noite venha, de Eduarda Dionísio 

 

 

MÚSICA  

17 MAR  

MÃO MORTA 

 

sáb 21h30 | 80 min. | m/ 6 anos  

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



 

 

// descontos aplicáveis 

 

+ 

CONVERSA 

17 MAR | sáb 16h00 

CONVERSA COM ASSOCIAÇÃO FORA DE REBANHO  

e os músicos ADOLFO LUXÚRIA CANIBAL, RAFAEL MACHADO e MIGUEL 

PEDRO  

 

Todos os públicos | Entrada Gratuita 

 

 

Ao longo das três últimas décadas, os Mão Morta têm tido uma palavra a dizer 

no mundo rock em Portugal. Com doze discos de originais, a banda de Braga 

dividiu opiniões, criou alguns hinos geracionais e tornou-se um dos vértices 

máximos do rock nacional. 

2017 ficou marcado pelo regresso do coletivo, mais amadurecido mas nunca 

domesticado. Com concertos de norte a sul do país, a banda celebrou os 25 

anos do álbum Mutantes s. 21, e lançou ainda o disco Mão Morta + Remix 

Ensemble, o qual junta diferentes sonoridades que resultam num som 

inesperado e surpreendente. Em 2018, a banda de rock portuguesa trará 

novidades, o lançamento de um novo disco e uma nova tour, nos quais a voz 

de Adolfo Luxúria Canibal fará novas crónicas de desespero e resistência do 

país e do mundo que o(s) inspira. O concerto que apresentam no Teatro 

Viriato levantará a cortina sobre os novos projetos do coletivo. 

 

Voz Adolfo Luxúria Canibal 

Bateria Miguel Pedro 

Teclado e guitarra António Rafael 

Guitarra Sapo e Vasco Vaz 

Baixo Joana Longobardj 

 

 

DANÇA 

24 MAR 

SÍNDROME 

COMPANHIA OLGA RORIZ 

 

sáb 21h30 | 80 min. | m/ 12 anos 



 

 

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

// descontos aplicáveis 

 

 

Síndrome desenvolve-se num ambiente de utopia como uma suspensão da 

realidade, em busca do que ficou esquecido, do que se perdeu.  

Vive-se a verdade, as expectativas, as aspirações e desencantos. Baralham-se 

as convenções, e faz-se daquele lugar um outro, ou apenas um palco a existir 

como tal, numa relação entre o ser humano, o tempo, o espaço e a matéria. 

Naqueles corpos reconstroem-se os afetos, o mundo imprime-se no olhar, no 

rosto, no corpo e nas palavras, em direção a outros caminhos do sentir. 

 

Direção Olga Roriz 

Interpretação André De Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre,  

Bruno Alves, Carla Ribeiro, Francisco Rolo e Marta Lobato Faria 

Seleção musical Olga Roriz e João Rapozo 

Música Sinfonia Nº4 de Arvo Part (Gravação da Orquestra Filarmónica de Los 

Angeles, Conduzida por Esa-Pekka Salonen), Excerto do som do filme  

“Satantango” de Béla Tarr, Max Richter, Kroke 

Espaço cénico e figurinos Olga Roriz 

Desenho de luz Cristina Piedade 

Acompanhamento dramatúrgico Sara Carinhas 

Pós-produção áudio João Rapozo 

Montagem e operação de luz João Chicó (Contrapeso) 

Montagem e operação de som Sérgio Milhano (Ponto Zurca) 

Assistência de cenografia e figurinos Maria Ribeiro e Miguel Justino 

 

 

OFICINA 

26 e 27 MAR 

PERGUNTAR,… CAMINHO COM ARTE 

orientação CLÁUDIA SOUSA 

 

seg e ter 14h30 às 18h30 

público-alvo dos 10 aos 12 anos 

lotação 12 participantes | preço 8€ 

preço especial 14€ p/ as 2 oficinas 

 



 

 

 

Para o início das férias da Páscoa, a artista Cláudia Sousa sugere um percurso 

sensorial e expressivo, que aborda diferentes temas, diferentes formas 

artísticas e apela à resposta expressiva dos participantes. Um quadro, uma 

música, um texto, uma dança, um filme, que nos confronta e se transforma. 

Tudo pode ser motivo de desafio de expressão e comunicação. 

 

OFICINA 

28 e 29 MAR 

LANÇAR 

COMPANHIA ERVA DANINHA 
 

qua e qui 14h30 às 18h30 

público-alvo dos 10 aos 12 anos 

lotação 12 participantes | preço 8€ 

preço especial 14€ p/ as 2 oficinas 

 

Lançar e recolher, colocar e retirar, equilibrar e tombar. A companhia Erva 

Daninha desafia os participantes desta oficina a experimentarem o malabarismo 

de forma simples e divertida. Com um trabalho reconhecido na área do novo 

circo, a Erva Daninha pretende que todos se sintam convidados a descobrir uma 

das técnicas circenses. 

 

MÚSICA 

28 MAR 

IMPERMANENCE 

 

qua 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos 

preço 5€ // descontos não aplicáveis  

 

Na música, como na vida, a impermanência das coisas é a única verdade que 

alimenta o desenvolvimento e a criatividade da nossa existência. Quando nos 

apercebemos daquilo que uma coisa é, esta já não o é da mesma forma. Ou 

somos nós que olhamos para ela de outra maneira. Partindo destas reflexões, 

Susana Santos Silva lança este projeto musical que se recria e transforma a 

cada momento e nunca se repete. Com raízes na tradição jazzística e 

fortemente ligada à improvisação livre e experimental, os sons que daí 

resultam fazem parte de uma história musical impermanente e em constante 

evolução.  



 

 

A trompetista, improvisadora e compositora, já um nome de referência do jazz 

contemporâneo e música improvisada dentro e fora de Portugal, reúne neste 

projeto João Pedro Brandão, Hugo Raro e Marcos Cavaleiro, músicos do Porto e 

seus colaboradores de longa data, e também Torbjörn Zetterberg, 

contrabaixista sueco com quem tem trabalhado assiduamente nos últimos 

quatro anos.  

Este concerto terá a particularidade de contar com a participação da artista 

multimédia Ana Carvalho, que irá realizar vídeo em tempo real. 

 

Composição e trompete Susana Santos Silva 

Saxofone e flauta João Pedro Brandão 

Piano Hugo Raro 

Contrabaixo Torbjörn Zetterberg 

Bateria Marcos Cavaleiro 

Vídeo em tempo real Ana Carvalho 

 

 

PERFORMANCE 

29 MAR 

PACAP 

FORUM DANÇA 

 

qui horário a definir | m/ 12 anos  

Apresentações seguidas de conversa com os artistas e coordenador do projeto.  

Em breve informação mais detalhada do programa de apresentações 

CEE*: a definir 

Entrada gratuita 

 

 

*comunidade do espectador emancipado  

 

O Teatro Viriato recebe a apresentação dos trabalhos de criadores ou 

coletivos de criadores que frequentaram a primeira edição do PACAP – 

Programa Avançado de Criação em Artes Performativas do Forum Dança.  

Hibridismo, Dramaturgias do Espaço e Arte Fantasma foi o tema apresentado 

aos 15 participantes da edição 1 do PACAP. Acompanhada por colaboradores 

de diversas áreas das artes e da filosofia, na qualidade de curadora, Patrícia  



 

 

Portela desenhou um período de 6 meses de laboratório de pesquisa e criação 

acompanhada para este grupo de criadores, que agora partilham com o 

público algumas das suas obras. 

O PACAP é o mais recente programa de formação/criação do Forum Dança, 

dedicado a profissionais e estudantes de áreas artísticas que pretendem 

investir num período de experimentação avançada conciliando-o com uma 

investigação teórica e o exercício de práticas de corpo e movimento. Cada 

edição do programa tem uma duração entre 4 e 6 meses e decorre com a 

Curadoria de um artista do campo performativo. Patrícia Portela foi a 

curadora desta primeira edição. 

 

Criação e interpretação Participantes da edição 1 do PACAP  

Direção Forum Dança Dora Carvalho 

Curadoria Patrícia Portela 

Apoios PRADO, Coffeepaste, O Rumo do Fumo, TAGV, Teatro Viriato, 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Casa Fernando Pessoa, 

Bioino, Frame, Causas Comuns, ACCCA, alkantara, Eira 

O Forum Dança é uma estrutura financiada pelo Ministério da 

Cultura/Direção Geral das Artes 

 


