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Viseu
Foyer do Viriato recebe concertos
O foyer do Teatro Viriato vai receber vários concertos.
Vão actuar os Slow is Possible (4 de Novembro), os A
Presença das Formigas (4 de Dezembro) e os Cabeça
de Peixe (9 de Dezembro).

José Fonseca

O director do Teatro Viriato,
Paulo Ribeiro, anunciou ontem
uma programação “arrojada e
surpreendente” para este úl-
timo quadrimestre do ano. 

"A programação para a pró-
xima temporada, sem falsa
modéstia, é uma programação
óptima, da qual nos orgulha-
mos imenso. As propostas para
teatro são todas de topo", ga-
rantiu o responsável, desta-
cando as peças “A tragédia é o
melhor pedaço do animal”, que
será apresentada pelo Théâtre
de la Mezzanine, nos próximos
dias 18 e 19 deste mês, que
aborda o tema da 1.ª Guerra
Mundial, e “Viajantes Solitá-

rios”, de Joana Craveiro, que é
o resultado de um desafio lan-
çado pelo Teatro Viriato e a
empresa “Patinter” ao Teatro
Vestido. 

No que diz respeito a “Via-
jantes Solitários”, Paulo Ribeiro
adiantou que depois da estreia
absoluta em Viseu, onde subirá
ao palco de 21 a 25 de Outubro,

a peça, construída a partir de
uma extensa recolha de histó-
rias de vida e de estrada de ca-
mionistas, será apresentada
em Lisboa, num camião TIR,

acreditando que poderá partir
para uma digressão pelo país.

Paulo Ribeiro destacou tam-
bém o regresso do encenador
Ricardo Pais ao Teatro Viriato,

com a peça “Meio Corpo”, a
nova produção do Ensemble –
Sociedade de Actores, que es-
tará em Viseu entre os dias 8 e
11 de Outubro, e a apresentação
da peça “Um Inimigo do Povo”,
com direcção de Tónan Quito,
nos dias 2 e 3 de Outubro.

Cinema em destaque
Este quadrimestre, o cinema

também estará em destaque
no Teatro Viriato, através da
colaboração com o Cine Clube
de Viseu, que este ano assinala
60 anos de existência. O des-
taque vai para “O Fabuloso Es-
pectáculo de Lanterna Mágica
do Professor Heard”, entre os
dias 15 e 17 de Outubro, que le-
vará ao Teatro Viriato o lon-
drino Mervyn Heard, um dos
raros lanternistas da actuali-

dade, que proporcionará es-
pectáculos únicos através de
uma lanterna mágica. Outro
destaque é o filme-concerto “O
Navegante”, de Buster Keaton
e Donald Crisp, que será exi-
bido nos dias 15 e 16 de De-
zembro, e que será musicado
ao vivo por Filipe Raposo e
Bruno Pinto.

"New Age New Time"
No que diz respeito à dança,

o Teatro Viriato vai apresentar,
pelo quarto ano consecutivo,
o festival "New Age New Time",
que irá decorrer de 21 a 28 de
Novembro. Segundo Paulo Ri-
beiro, a iniciativa juntará co-
reógrafos consagrados e no-
mes emergentes, dando a co-
nhecer o que de novo e o que
de melhor se faz actualmente
no país.

Com o objectivo de assinalar
o 20.º aniversário da Compa-
nhia Paulo Ribeiro, está a ser
preparado um espectáculo de
dança, que marcará o fim da
programação. Previsto para os
dias 18 e 19 de Dezembro, conta
com o título provisório “A
Festa” e terá a sua estreia na
Culturgest. 

Para o dia 6 de Novembro
está marcada a apresentação
de um livro sobre os 20 anos
da companhia. |

Apresentação Director Paulo Ribeiro deu ontem a conhecer os espectáculos e as iniciativas
para o quadrimestre, destacando as peças “de topo” no que diz respeito ao teatro
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“A tragédia é o melhor pedaço do animal” vai ser apresentado pelo Théâtre de la Mezzanine nos dias 18 e 19 deste mês

Companhia Paulo
Ribeiro assinala
20.º aniversário
com uma nova criação
e o lançamento
de um livro

O director do Teatro Viriato,
Paulo Ribeiro, defendeu on-
tem a criação de uma com-
panhia regional de dança
como medida para evitar a
emigração dos artistas. "É
de lamentar que os jovens,
quando terminam a sua
formação, não tenham tra-
balho no próprio país”, la-
mentou. "Temos uma com-

panhia nacional, com 70
funcionários, e depois te-
mos as tais companhias in-
dependentes que por serem
tão independentes, só fun-
cionam por projectos. Não
há nenhuma companhia
neste país que consiga fide-
lizar o seu elenco, no sen-
tido de conseguir guardar
um elenco de quatro, cinco

ou seis artistas ao longo do
ano", considerou. Defendeu,
por isso, como possível so-
lução a criação de compa-
nhias regionais. 
Paulo Ribeiro, sublinhou
ainda que a Câmara
Municipal de Viseu "é
mais atenta e aberta
a este tipo de pro-
jectos". |

Companhia regional de dança pode evitar “fuga” de artistas

Programação “arrojada
e surpreendente” no Teatro 
Viriato até Dezembro
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“A tragédia é o melhor pedaço do animal” do Théâtre de la Mezzanine é uma das peças que vão subir ao palco
do Teatro Viriato até Dezembro. O director apresentou ontem uma programação “arrojada” e defendeu a cria-
ção de uma companhia regional de dança para evitar a “fuga” de artistas  Página 3

Teatro Viriato com
programa de “topo”

ARQUIVO


