
CRIAÇÕES NACIONAIS E FORTE COMPONENTE 
TEATRAL MARCAM ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2011 
DO TEATRO VIRIATO
 
“Para o quadrimestre de Setembro a Dezembro, conseguimos encontrar uma coerência 
feliz. Nos próximos quatro meses, apresentamos uma programação essencialmente 
nacional e com uma componente teatral muito forte. Daí definir este quadrimestre 
como a programação da Palavra.”
 
 

Paulo Ribeiro, na conferência de imprensa de apresentação da programação de 
Setembro a Dezembro de 2011

 
 
O fim de 2011 avizinha-se com um quadrimestre forte, assente numa programação 
diversificada, repleta de Música, Dança, Teatro e algumas estreias absolutas de criadores 
que têm feito do Teatro Viriato também a sua casa. Destaque especial à palavra e à 
forma como esta é explorada pelas diversas artes de palco, quer por artistas 
emergentes, quer por criadores que habitam o palco com a mestria de anos de 
experiência. É o caso da conceituada companhia Artistas Unidos, que estreia em Viseu a 
peça de Teatro Não se Brinca com o Amor, um texto nunca antes apresentado em 
Portugal, mas que representa um dos mais belos clássicos de sempre, encenado por 
Jorge Silva Melo. Também na Música, duas gerações distintas farão no Teatro Viriato a 
sua homenagem à palavra cantada. Zeca Medeiros, artista multifacetado, considerado o 
Jacques Brel português, apresenta em Viseu o seu novo disco, Fados, Fantasmas e 
Folias, onde funde o valor da palavra com o conceito de tradição. A nova geração de 
músicos portugueses será representada por B Fachada, cujas canções são mais do que 
objectos sonoros, são acima de tudo objectos de intervenção social. A análise e 
investigação da palavra será uma constante nas actividades de Sentido Criativo, 
nomeadamente na oficina Pessoal e Intransmissível, dedicada à escrita de Fernando 
Pessoa, bem como na estreia absoluta da oficina A Palavra Manifesta, uma actividade 
que surge no âmbito da Rede de Programação Cultural 5 Sentidos e que tem como 
objectivo a promoção da palavra junto dos mais jovens. Os próximos quatro meses 
constituirão também um espaço de promoção de novos criadores emergentes, como é o 
caso de Gonçalo Waddington, Rui Catalão e Sofia Dinger que ao abrigo do Tri-Ciclo, uma 
iniciativa da rede 5 Sentidos, conseguem trazer para fora dos círculos culturais das 
grandes cidades os seus trabalhos e assim atingir novos públicos. Na Dança, importa 
salientar a estreia absoluta de Alibantes, a nova criação de Romulus Neagu, e o regresso 
da Companhia Paulo Ribeiro a Rumor de Deuses, uma peça coreográfica de 1996 que 
será remontada com novo elenco. O Cinema continua a ganhar espaço na programação 
do Teatro Viriato. Numa iniciativa conjunta com o Cine Clube de Viseu, o Teatro Viriato 
dedica um ciclo de cinema à coreógrafa alemã Pina Bausch. Assim como o INDIELISBOA 
volta a marcar presença em Viseu, desta vez com uma programação destinada a um 



público jovem-adulto. O Dossiê de Imprensa com toda a programação do próximo 
quadrimestre já está disponível em www.teatroviriato.com.
 
A nova temporada inicia com a estreia absoluta de Não se Brinca com o Amor (16 e 17 
de Setembro), um drama romântico do dramaturgo francês Alfred de Musset, que é 
recriado pela companhia Artistas Unidos e pelo encenador Jorge Silva Melo. Na 
programação Setembro – Dezembro, o Teatro Viriato propõe uma vez mais uma viagem 
alternativa pelo Museu Grão Vasco com Visitas Dançadas (24 de Setembro, 29 de 
Outubro, 19 de Novembro e 17 de Dezembro), um projecto da coreógrafa francesa 
Aurélie Gandit interpretado por Leonor Barata que continua a mobilizar o público a olhar 
para o espaço museológico recorrendo ao movimento e ao humor. O conceituado e 
reconhecido Zeca Medeiros apresenta em Viseu o seu novo álbum Fados, Fantasmas e 
Folias (24 de Setembro). Muitos críticos comparam-no a Tom Waits e a Jacques Brel, 
mas o músico açoriano possui uma mestria única e incontornável quando interpreta as 
canções e transporta o público, com o seu tom rouco e grave, para cenários ora de amor, 
ora de mágoa. O mês de Setembro termina com o café-concerto de Hugo Carvalhais Trio 
“Nebulosa” (28 de Setembro), um colectivo que tem encantado os críticos com um jazz 
inteligente, frugal e um som desprovido dos clichés do avant-jazz. Este concerto é 
apresentado no âmbito do Portugal Jazz – Festival Itinerante de Jazz.
 
O Conservatório Regional de Música de Viseu assinala os 25 anos de existência com um 
Recital de Piano por Madalena Soveral (01 de Outubro – Dia Mundial da Música). 
Desde 1980, que a pianista se apresenta regularmente em concertos a solo ou em 
orquestra e que se dedica à investigação sobre o reportório português para piano do 
século XX. O concerto realiza-se no âmbito do Espaço Aberto. Com o intuito de dar 
visibilidade a artistas emergentes, o Teatro Viriato acolhe apenas numa noite dois 
espectáculos: Narcisa, da autoria de Ana Luena, e Leva a mão que eu levo o braço, das 
coreógrafas Elizabete Francisca e Teresa Silva. O primeiro de uma linguagem clownesca 
e cómico-trágica conta com a arrebatadora interpretação da actriz Margarida Gonçalves. 
Já no segundo espectáculo, os conceitos de Real e Falso confrontam-se e fundem-se 
numa coreografia que venceu o concurso Jovens Criadores 2010. O apoio concedido a 
jovens artistas não se esgota nesta iniciativa. Ao abrigo do Tri-Ciclo, uma acção conjunta 
das instituições que compõem a Rede de Programação Cultural 5 Sentidos, três criadores 
nacionais emergentes terão a oportunidade de divulgar os seus trabalhos junto de outros 
públicos que não os das grandes cidades portuguesas. O primeiro a integrar este ciclo de 
promoção será Gonçalo Waddington com a peça de Teatro Rosmersholm (15 de 
Outubro). O espectáculo do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, denso a nível 
psicológico, reflecte sobre as mudanças sociais, políticas e religiosas. A peça é encenada 
e interpretada por Gonçalo Waddington. Dentro das Palavras (22 de Outubro), de Rui 
Catalão, integra também a iniciativa Tri-Ciclo. Na matriz do projecto, o artista analisa 
as dicotomias entre isolamento/comunicação e ocultação/revelação. A programação do 
Tri-Ciclo termina com a criação Nothing’s ever yours to keep (28 de Outubro), de Sofia 
Dinger, uma resenha da inversão de tempos, das contradições, das simultaneidades e das 
lembranças da artista. O Foyer acolhe, no dia 19 de Outubro, o café-concerto dos Open 
Field String Trio, um colectivo que usa uma panóplia de linguagens frequentemente 
tidas como inconciliáveis.
 
O Cine Clube de Viseu e o Teatro Viriato organizam, no início de Novembro, um ciclo de 
cinema dedicado à conceituada coreógrafa alemã Pina Bausch. No dia 03 de Novembro, 
a sala de espectáculos acolhe a exibição de Pina, um filme de Wim Wenders. Recorrendo 
às coreografias de Café Muller, A Sagração da Primavera, Vollmond e Kontakthof e 
usando algumas imagens e registos sonoros da vida da coreógrafa, o realizador propõe 
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uma viagem sensual e deslumbrante pela obra única da coreógrafa. No dia seguinte, 04 
de Novembro, a exibição de Sonhos de Dança permite uma vez mais uma aproximação 
ao mundo de Pina Bausch. O filme de Anne Linsel e Rainer Hoffman retrata todo o 
projecto Kontakthof, que partiu de um convite de Pina Bausch a 40 adolescentes que não 
a conheciam e que ao longo de um ano aprenderam a dançar e a conhecerem-se 
enquanto pessoas. A apresentação do filme/documentário é antecedida por uma 
conversa com Maria João Seixas, directora da Cinemateca Portuguesa. Lídia Franco pisa 
pela primeira vez o palco do Teatro Viriato com o monólogo Óscar e a Senhora Cor-de-
Rosa (11 e 12 de Novembro). A actriz promete não deixar o público indiferente com a 
sua personagem densa e com uma história profunda e sensibilizadora. A estreia absoluta 
de Alibantes (17 de Novembro) marca a programação do mês de Novembro. A nova 
criação coreográfica de Romulus Neagu tem como ponto de partida a obra musical 
Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns. Mantendo a parceria com o INDIELISBOA, 
o Teatro Viriato acolhe, de 24 a 26 de Novembro, uma extensão de curtas e longas-
metragens da programação deste festival, e ainda a masterclasse Gesticulações entre 
Cinema Documental e Ficcional (26 de Novembro), orientada pelo realizador Pedro 
Sena Nunes.
 
Cabe ao músico B fachada (03 de Dezembro) abrir o mês de Dezembro com dois 
concertos distintos: É Pra Meninos, um concerto dedicado às famílias, em que o público 
ocupará o palco, como forma de interagir e de partilhar a experiência colectiva com o 
músico, e o concerto intitulado tão simplesmente de B Fachada, no qual o jovem músico 
percorre todo o seu impressionante cancioneiro. Dezembro será também mês de Dança 
com a estreia da remontagem de Rumor de Deuses (09 e 10 de Dezembro), um dos 
primeiros trabalhos da Companhia Paulo Ribeiro. Esta apresentação assinala o regresso 
do coreógrafo aos palcos enquanto intérprete. A peça coreográfica Desafinado (16 e 17 
de Dezembro), uma criação de Paulo Ribeiro com o Grupo Dançando com a Diferença 
encerra a programação deste quadrimestre.
 
Também a programação no âmbito do Sentido Criativo, irá surpreender pela diversidade 
de propostas, dirigidas a diferentes públicos. As actividades passam pelo espectáculo de 
Teatro para bebés Mãe-Mao (24 de Setembro), pela peça da autoria de Catarina 
Requeijo intitulada Amarelo (13 a 15 de Outubro), por duas oficinas que exploram a 
escrita de Fernando Pessoa: Pessoal e Intransmissível (25 a 28 de Outubro), para um 
público mais jovem, e Transmissível e Pessoal (26 de Outubro) destinada a professores, 
ambas serão orientadas pelo actor Miguel Fragata. De destacar a oficina A Dança numa 
perspectiva inclusiva (16 e 17 de Dezembro), orientada pelo director do Grupo 
Dançando com a Diferença. Henrique Amoedo propõe a profissionais das áreas de 
Fisioterapia, Educação Física, Dança e pessoas com ou sem deficiências um contacto 
com o conceito de Dança Inclusiva usado pela companhia de dança da Madeira. Para as 
férias de Natal, o Teatro Viriato sugere a jovens entre os 12 e os 15 anos a oficina A 
Palavra Manifesta (17 a 21 de Dezembro), onde poderão trabalhar textos poéticos ao 
nível de diversas áreas artísticas. Esta oficina resulta de um projecto comum dos Teatros 
que integram a Rede de Programação Cultural 5 Sentidos e dos seus Serviços Educativos 
e tem como objectivo promover a aproximação entre os jovens e a palavra enquanto 
manifestação oral ou escrita.
 
De 17 de Setembro a 22 de Dezembro, o foyer será palco da exposição No Intervalo 
das Palavras, uma mostra das ilustrações de Catarina Fernandes. A ilustradora colabora 
com o Teatro Viriato desde o início de 2010. Licenciada em Artes Plásticas, sempre 
privilegiou a ilustração e a fotografia como áreas de trabalho.
 



INICIATIVA TRI-CICLO
Durante o mês de Outubro, cinco teatros recebem três espectáculos de criadores 
emergentes portugueses que marcaram a temporada nacional de 2010-2011. Com a 
apresentação deste ciclo, a rede de programação 5 Sentidos, que une o Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães), o Teatro Municipal da Guarda, o Teatro Maria Matos (Lisboa), o 
Teatro Virgínia (Torres Novas) e o Teatro Viriato (Viseu), pretende valorizar o potencial 
de novos criadores e promover a sua digressão pelo país. Nesta primeira edição, os 
espectáculos seleccionados são: Rosmersholm (15 de Outubro), de Gonçalo 
Waddington, Dentro Das Palavras (22 de Outubro), de Rui Catalão e Nothing’s Ever 
Yours To Keep (28 de Outubro), de Sofia Dinger
 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
A actividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que 
é apresentada ao público. Consciente do papel que as instituições culturais devem 
desempenhar no que concerne ao apoio artístico, o Teatro Viriato tem vindo a 
disponibilizar espaço, material e apoio técnico para que os artistas de diversas áreas 
possam desenvolver os seus projectos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso 
às melhores condições de trabalho e, consequentemente, com uma notória divulgação 
junto dos mais variados públicos. O Teatro Viriato acredita que, para além, do apoio 
individual que é concedido a cada companhia, artista ou projecto, esta cooperação 
permite a existência de uma maior mobilidade intelectual e estimulação criativa e 
possibilita uma descentralização dos focos de formação e criação ao nível das artes. No 
quadrimestre de Setembro a Dezembro, o Teatro Viriato acolhe três residências 
referentes a Teatro e a Dança
 
ARTISTAS ASSOCIADOS – TEATRO VIRIATO
Ao longo de 12 anos de actividade regular, o Teatro Viriato tem assumido a prática de 
apoiar e de se associar a diversos artistas, que nos últimos anos fizeram de Viseu a sua 
casa e o seu laboratório de criação. Através da cedência de espaços físicos e de auxílio 
técnico, estes profissionais das artes do palco têm encontrado no Teatro Viriato um 
espaço de afirmação, pesquisa e celebração dos seus projectos e trabalhos artísticos. 
Muitas destas colaborações assumem-se como co-produções de trabalhos que acabam 
por ser estreados na sala de espectáculos. As contrapartidas deste tipo de parcerias não 
se cingem apenas aos artistas e ao Teatro Viriato, mas abrangem também a cidade que 
ganha com a criatividade e o know how destes profissionais. Durante o próximo 
quadrimestre, o Teatro Viriato irá associar-se ao trabalho de quatro criadores: Graeme 
Pulleyn, Rafaela Santos, Romulus Neagu e Sónia Barbosa.
 

PROGRAMAÇÃO
 
SETEMBRO
 
16 e 17 SET | 21H30
NÃO SE BRINCA COM O AMOR | Teatro
 
16 SET a 22 DEZ
NO INTERVALO DAS PALAVRAS | Exposição
 
24 SET | 10H30, 11H30 e 12H30
MÃE-MÃO | Sentido Criativo



 
24 SET, 29 OUT, 19 NOV, 17 DEZ | 16H00
VISITAS DANÇADAS | Visita Coreografada
 
24 SET | 21H30
FADOS FANTASMAS E FOLIAS | Música
 
28 SET
HUGO CARVALHAIS TRIO “NEBULOSA” | Café-Concerto
 

OUTUBRO
 
01 OUT
RECITAL DE PIANO POR MADALENA SOVERAL | Música
 
08 OUT | 21H30
NARCISA
LEVA MÃO QUE EU LEVO O BRAÇO | Teatro
 
13 a 15 OUT
AMARELO | Sentido Criativo
 
15 OUT | 21H30
ROSMERSHOLM | Teatro
 
19 OUT | 22H00
OPEN FIELD STRING TRIO | Café-Concerto
 
22 OUT | 21H30
DENTRO DAS PALAVRAS | Teatro
 
25 a 28 OUT | 10H30 e 15H00
PESSOAL E INTRANSMISSÍVEL | Sentido Criativo
 
26 OUT | 19H30 às 22H30
TRANSMISSÍVEL E PESSOAL | Sentido Criativo
 
28 OUT | 21H30
NOTHING’S EVER YOURS TO KEEP | Teatro
 

NOVEMBRO
 
03 NOV | 15HOO e 21H30
PINA | Cinema
 
05 NOV | 15H00 e 21H00
SONHOS DE DANÇA | Cinema
 
11 e 12 NOV | 21H30
ÓSCAR E A SENHORA COR-DE-ROSA | Teatro



 
17 NOV | 21H30
ALIBANTES | Dança
 
24 a 26 NOV
O INDIELISBOA VEM AO VIRIATO | Cinema
 
26 NOV | 15H00 ás 18H00
GESTICULAÇÕES ENTRE CINEMA DOCUMENTAL DO FICCIONAL | Masterclass
 

DEZEMBRO
 
03 DEZ | 16H00
É PRA MENINOS | Música
 
03 DEZ | 21H30
B FACHADA | Música
 
05 a 07 | 10H30 e 15H00
A NOVA BAILARINA | Sentido Criativo
 
09 e 10 Dez | 21H30
RUMOR DE DEUSES | Dança
 
16 e 17 DEZ
DANÇANDO COM  A DIFERENÇA – A DANÇA NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA | Sentido 
Criativo
 
16 e 17 DEZ  21H30
DESAFINADO | Dança
 
17 a 21 DEZ
A PALAVRA MANIFESTA | Sentido Criativo
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