
A MÚSICA DE RITA BRAGA E DO SEU UKULELE NO 
TEATRO VIRIATO
 
O universo de Rita Braga cruza inúmeras influências musicais que vão desde 
Mozart a Bollywood, passando pelo folk sérvio, polaco e russo, canções de 
cowboys, jazz e novelty songs dos anos 20. A solo na voz e no ukulele, Rita Braga 
apresenta o seu disco Cherries That Went To The Police (04 de abril), revelando-
se saída de um filme com música inventiva que faz lembrar tempos passados, 
num registo intimista. Durante esta semana (02 a 05 de abril), o Teatro Viriato, 
no âmbito do Sentido Criativo, acolhe ainda a oficina Tesouros Animados – 
Atelier de Dança para Curiosos, orientada por Mário Afonso. Uma iniciativa 
partilhada com o Lugar Presente que, a partir da observação das pinturas e 
esculturas do Museu Grão Vasco, procura encontrar quais as pontes que se podem 
estabelecer entre o corpo de outros tempos e o corpo contemporâneo.

 
UMA INICIATIVA TEATRO VIRIATO E LUGAR PRESENTE
SENTIDO CRIATIVO / OFICINA
02 a 05 ABR

TESOUROS ANIMADOS - ATELIER DE DANÇA PARA 
CURIOSOS
orientação MÁRIO AFONSO
 
seg a qui 10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h00
público-alvo dos 10 aos 13 anos
lotação 12 participantes
preço 30€ // s/ descontos
Inscrições na bilheteira do Teatro Viriato
 
Apresentação informal ao público dia 05 ABR (horário e local a definir)
 

Há museus onde se guardam roupas e vários utensílios. Existem outros onde se 
guardam carros, peças de mobiliário, esculturas, pinturas, filmes, ossos de 
dinossauros e até mesmo corpos embalsamados, como é o caso das múmias do 
Egito. Mas há muitos outros géneros de museus. Uma biblioteca, por exemplo, é 
um museu para guardar livros. Há tantas coisas no mundo para organizar, 
etiquetar e proteger como um tesouro. Outras para pormos em estantes, 



molduras e vitrinas de forma a guardarmos o tempo. Será que existe algum museu 
para guardar as danças de hoje e de outras épocas? Como é que se guarda uma 
dança? E onde é que podemos encontrar os gestos das danças que alguém 
desenhou no passado?

Algumas das obras expostas no Museu Grão Vasco vão servir de inspiração para as 
histórias que darão corpo ao movimento livre e à imaginação. Num ambiente 
lúdico entre passado e presente, o coreógrafo Mário Afonso e os participantes vão 
conviver com a Dança como expressão artística que guarda a história do gesto e 
que utiliza o corpo como ferramenta de descoberta do mundo.

No final da oficina farão uma apresentação informal. E nesse dia convidarão o 
público a encontrarem-nos nos movimentos das danças medievais que se 
transformam em dança moderna, ou numa improvisação de conjunto que poderá 
fazer lembrar uma dança do renascimento. Coisas preciosas que, no final, cada 
um poderá levar para casa.

Este atelier tem como tema central a transformação do olhar ao longo dos 
tempos, que, inevitavelmente, se traduz na expressividade dos movimentos do 
corpo, quer esteja a dançar em palco ou a executar os gestos de todos os dias. 
Neste sentido, coreógrafo e participantes procurarão observar na pintura e na 
escultura do espaço museológico, que pontes se poderão estabelecer entre o 
corpo de outros tempos e o corpo contemporâneo.

Tesouros Animados divide-se entre o período da manhã, que será dedicado à 
observação e recolha de elementos de trabalho no Museu Grão Vasco; e o período 
da tarde, no estúdio de ensaio do Lugar Presente, onde se dará forma à 
imaginação.
 
Conceção e orientação Mário Afonso
Produção Teatro Viriato e Lugar Presente
Parceria Museu Grão Vasco
 
CAFÉ-CONCERTO / FOYER
04 ABR

RITA BRAGA
 
 

qua 22h00 | 60 min.
consumo mínimo obrigatório 3,5€ // s/ descontos
m/ 12 anos
 

O universo de Rita Braga cruza inúmeras influências musicais que vão desde 
Mozart a Bollywood, passando pelo folk sérvio, polaco e russo, canções de 
cowboys, jazz e novelty songs dos anos 20.
 



Habituada aos palcos europeus e americanos, a intérprete lançou em 2011, 
Cherries That Went To The Police, o seu primeiro e aclamado longa-duração, 
produzido por Bernardo Devlin, que contou com a participação de vários 
convidados, como Chris Carlone, que foi conhecendo ao longo das suas viagens. 
Este registo agrega uma interessante panóplia de melodias antigas cantadas em 
português, inglês, russo e grego, quase sempre acompanhadas pelo ukulele, um 
instrumento musical de cordas criado no século XIX como uma versão do 
cavaquinho e que, em pleno século XXI, Rita Braga recupera para este trabalho.
 
Desde 2004 tem feito inúmeros concertos em Portugal, Estados Unidos, Espanha, 
França, Bélgica, Alemanha, Polónia, Sérvia e Itália. Tem colaborado com músicos 
locais das cidades onde atua, entre os quais Norberto Lobo, Bernardo Devlin, Nik 
Phelps (colaborador de Tom Waits, Frank Zappa e compositor de bandas sonoras 
de animação), Dorit Chrysler, Tiago Albuquerque (Soaked Lamb), Yvette Dudoit 
(Fort King), Amanda Jo Williams e Uni and Her Ukelele, entre outros. Com Chris 
Carlone, músico, ator e realizador de Nova Iorque, mantém a dupla Chips and 
Salsa desde 2008. Com Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) escreveu e 
gravou o tema The Wind Will Blow Everything, editado no álbum Femina pela 
Munster Records (edição em vinil).
 
Rita Braga teve aulas de piano e formação em ilustração e banda desenhada. 
Posteriormente, completou a licenciatura em Ciências Musicais na Universidade 
Nova de Lisboa. A par da música, tem desenvolvido trabalho nas áreas da 
ilustração, cinema de animação (desenho e vozes) e composição de bandas 
sonoras.
 
A solo na voz e no ukulele, Rita Braga revela-se saída de um filme com música 
inventiva que faz lembrar tempos passados, num registo intimista.
 
Interpretação
Rita Braga (voz e ukulele)

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


