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Uma mesa cheia de feijões. 

O gesto de os juntar num montão único. E o gesto de os separar, um por um, do dito montão. 

O primeiro gesto é bem mais simples e pede menos tempo que o segundo. 

Se em vez da mesa fosse um território, em lugar de feijões estariam pessoas. Juntar todas as 
pessoas num montão único é trabalho menos complicado do que o de personalizar cada uma delas. 

O primeiro gesto, o de reunir, aunar, tornar uno, todas as pessoas de um mesmo território é o 
processo da CIVILIZAÇÃO. 

O segundo gesto, o de personalizar cada ser que pertence a uma civilização é o processo da 
CULTURA. 

É mais difícil a passagem da civilização para a cultura do que a formação de civilização. 

A civilização é um fenómeno colectivo. 

A cultura é um fenómeno individual. 

Não há cultura sem civilização, nem civilização que perdure sem cultura. 

Almada negreiros, in Ensaios

em 2014 celebre connosco
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Programar o Teatro Viriato é uma actividade 

obrigatoriamente aberta para o exterior. É mais do que 

óbvio que um director não programa para si próprio, 

não programa em função do seu gosto pessoal. A 

questão da dinâmica cultural está sempre, sempre 

associada a uma marca que deve perdurar na memória, 

são momentos que devem ser únicos, aconteçam 

eles na vida das pessoas ou das cidades. Nesta 

temporada vamos finalmente dar corpo a uma ideia que 

perseguimos desde a reabertura do Teatro Viriato, que 

é a de ter uma dinâmica de extroversão, de tal maneira, 

contagiante que todos serão convocados.

A ideia de proximidade entre os que são actores activos 

e todos os outros deverá esbater-se num movimento 

que desmitifica a ideia da cultura guetizada, não só nos 

convocará a todos, e a cada um em particular, como 

ainda sairá de Viseu para trabalhar de forma especial 

com outras cidades da região. Haverá neste movimento 

a evidência de que cultura não é só entretenimento, 

mas é sobretudo partilha, descoberta, emoção e ainda 

a base de um entendimento que em termos sociais está 

na origem da compreensão, da tolerância, do saber 

construir e viver com as diferenças. 

Assim será o VISEU A 24 MAI a 01 JUN’14, como ainda 

a programação intra-muros que será desta vez 

dedicada, maioritariamente, aos pequenos formatos 

de solos e duetos, que têm por base obras maiores e 

interpretações singulares. 

Há na programação que aqui apresentamos uma 

estratégia de convocação geral e de proximidade. 

De Abril a Julho, vamos certamente inscrever um 

novo tempo na nossa vida, na nossa dinâmica, algo 

que consubstancia a particularidade deste pequeno 

Teatro que consegue ser um porto de abrigo para uma 

sociedade que ultrapassa largamente a geografia e as 

sensibilidades. A pluralidade é o leme, e o lema desta 

estrutura que tem sabido crescer com todos e para 

todos.

Paulo Ribeiro

EdiTORiAL

p.s. em nome de um... chamemos-lhe arcaísmo contemporâneo, continuarei a escre-

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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A estreia absoluta de dois projetos produzidos pelo 

Teatro Viriato, K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jo-

vem e Paris Qui Dort (filme-concerto) e o festival de 

artes Viseu A 24 MAi a 01 JuL, cuja programação será 

divulgada em breve, marcam um quadrimestre que terá 

ainda em cartaz a reposição do solo do coreógrafo paulo 

ribeiro, uma produção do teatro nacional são João, a 

exibição de dois solos interpretados por leonor Keil e a 

música dos tropa macaca e dos Chibanga groove.

A nova temporada ABR/JUL começa novamente em fes-

ta, com uma oferta singular. Depois da estreia, em no-

vembro de 2013, de sem um Tu Não Pode Haver um eu, 

Paulo Ribeiro sobe uma vez mais ao palco do Teatro Vi-

riato para apresentar o seu solo (05 de abril). Uma re-

posição que tem como objetivo celebrar os 15 anos de 

atividade regular do Teatro Viriato e à qual se associa a 

Câmara Municipal de Viseu. o valor da bilheteira rever-

terá a favor da AVisPT21 – Associação de Viseu de Porta-

dores de Trissomia 21. o Teatro Viriato renova a parceria 

com a Proviseu/Conservatório Regional de Música de 

Viseu, para o Festival da Primavera, programando o con-

certo Remix ensemble (30 de abril), um coletivo da Casa 

da Música, que já apresentou em estreia absoluta mais 

de 85 obras e tem recolhido os maiores elogios por parte 

da crítica internacional.

em Maio, a italiana Ambra senatore apresenta pela pri-

meira vez o seu trabalho em Viseu com a coreografia 

Passo (08 de maio), na qual realidade e ficção se con-

fundem e se misturam numa dança dinâmica, povoada 

de uma ironia lúdica. Ainda neste mês, os Tropa Macaca 

(14 de maio) ocupam o foyer num café-concerto assente 

num universo de composição contemporânea eletrónica.

Numa produção do Teatro Nacional são João, Nuno Cari-

nhas recupera Ah, os dias felizes (13 e 14 de junho) de 

samuel Beckett. Mais de 50 anos volvidos sob a estreia 

absoluta desta peça, o universo de Beckett continua a 

surpreender, intrigar e perturbar. No âmbito da parceria 

com a Jazz ao Centro, o Teatro Viriato acolhe no foyer o 

café-concerto com os Chibanga Groove (ft. Galissa) (18 

de junho), um quarteto de Jazz que privilegia a infusão 

de vários estilos, como as influências afro-americanos, 

a música africana e os ritmos latinos. em junho, a escola 

de dança da Companhia Paulo Ribeiro, lugar presente, 

ocupa o palco do Teatro Viriato com as suas apresenta-

ções de final de ano letivo (21, 27 a 29 de junho), os alu-

nos de Dança e Teatro terão assim uma oportunidade de 

dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

Com vinte anos de carreira, Leonor Keil, uma das baila-

rinas mais conceituadas da dança contemporânea por-

tuguesa, apresenta-se em palco com dois solos, Como é 

que vou fazer isto?, com coreografia de Tânia Carvalho, 

e Bits & Pieces, com criação coreográfica de olga Roriz 

(05 de julho). A temporada termina com uma estreia ab-

soluta que resulta de uma parceria entre o Cine Clube 

de Viseu e o Teatro Viriato. o músico residente em Viseu, 

Bruno Pinto, musicará ao vivo aquele que é considerado 

o primeiro filme de ficção científica filmado na capital 

francesa, Paris Qui Dort (09 de julho).

No âmbito do sentido Criativo, o Teatro Viriato oferece 

uma temporada forte, com propostas diversas dirigidas 

aos alunos, aos professores e às famílias. Uma gran-

de aposta será o espetáculo de artes performativas 

Vissaium (de 03 de abril a 12 de julho). Produzido pelo 

Teatro Viriato, Vissaium convida à fruição do riquíssimo 

património arqueológico de Viseu através de um percur-

so que reflete a importância da cidade na construção da 

identidade nacional. Para as férias da Páscoa, a propos-

ta incide sobre duas oficinas distintas, a oficina de dança 

Dançário (07 a 11 de abril) e a oficina de novo circo De 

Pernas para o Ar (07 a 11 de abril). A segunda edição do 

K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem volta a reu-

nir vários jovens de diferentes nacionalidades (Portugal, 

Brasil e Cabo Verde). As peças originais criadas pelos 

encenadores Graeme Pulleyn (Portugal), João Branco 

(Cabo Verde) e Marcio Meirelles (Brasil) tiveram este 

inTROdUÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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ano como pano de fundo a obra de Dom Quixote de La 

Mancha, de Miguel Cervantes. em Portugal, conta com 

a encenação de João Branco (encenador convidado)

a peça estreia nos dias 23 e 24 de abril. Voltamos às 

oficinas para professores que resultaram do projecto-

piloto intitulado 10x10 do programa Descobrir da Funda-

ção Calouste Gulbenkian, onde os professores poderão 

conhecer modos de renovação das suas estratégias de 

comunicação na sala de aula: O Movimento e a voz como 

ferramentas pedagógicas, com orientação de Margarida 

Mestre, e espaço. Tempo. Ação, com orientação de sofia 

Cabrita (03 de maio). Para as crianças entre os 3 e os 5 

anos, Margarida Mestre e António-Pedro propõem uma 

viagem musical e sensorial a partir de poemas de vários 

poetas portugueses - Poemas para Bocas Pequenas (12 a 

14 de junho), uma coprodução da rede de programação 

5Sentidos. um carro do meu tamanho (01 a 04 de julho) 

é a oficina de verão, que explorará as artes plásticas a 

partir do carro enquanto objeto. Uma atividade dirigida a 

crianças entre os 8 e os 12 anos.

De 03 de abril a 30 de julho, o Foyer do Teatro Viriato 

acolhe a exposição Coreografia para um Rossio, uma 

amostra que reúne algumas imagens dos fotógrafos re-

sidentes em Viseu, Carina Martins, José Crúzio e Luís 

Belo sobre a instalação uma Carta Coreográfica, de Ma-

dalena Victorino, que ocupou a Praça da república (Ros-

sio) durante “A Primeira Festa” do Viseu A 01 DO 06 de 

2013.

A par da programação regular e intramuros, de 24 de 

maio a 01 de junho, Mangualde, Nelas, são Pedro do 

sul, Tondela e Viseu acolhem o Viseu A 24 MAi a 01 JuL, 

um festival de artes protagonizado por muita gente e 

por muitos artistas. estes cinco municípios irão entrar 

em diálogo com a dança, o teatro, o circo e a música e 

oferecer uma semana de propostas culturais dinâmicas 

que convocarão a participação de todos. Um conjunto de 

experiências únicas de festa e transformação. A progra-

mação em detalhe poderá ser conhecida no dia 22 de 

abril.
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RESidÊnciAS ARTÍSTicAS

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgo-

ta na programação regular que é apresentada ao público. 

Consciente do papel que as instituições culturais devem 

desempenhar no apoio ao tecido artístico, o Teatro Viria-

to tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio 

técnico para que os artistas de diversas áreas possam 

desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior 

criatividade, com acesso às melhores condições de traba-

lho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar 

opções em palco, potenciar os resultados dos projetos em 

ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns con-

vidados para conversas pós-ensaios e/ou apresentações 

informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é conce-

dido a cada companhia, artista ou projeto, esta cooperação 

fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim 

como permite uma descentralização dos focos de forma-

ção e criação ao nível das artes de palco.

DANÇA
07 a 11 abr

dançÁrIo 
MARinA nABAiS e ALBAn HALL

DANÇA
14 a 30 abr

mIragInava 
JOAnA PROvidÊnciA e LEOnOR KEiL

TEATRO
07 a 11 JUl

o QUe É QUe o teU paI não 
te ContoU da gUerra?
(TÍTULO PROviSóRiO)
fERnAndO GiESTAS e RAfAELA SAnTOS

DANÇA
21 a 31 JUl

trovoada
JOAnA GAMA e LUÍS GUERRA
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Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o público local, regional 

e nacional é um dos eixos estratégicos da ação do Teatro Viriato. Depois do sucesso de todo o trabalho desenvolvido em 

2013, o Teatro Viriato volta a acolher na sua programação anual André Mesquita, enquanto Artista Residente.

AndRé MesquitA 

Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Academia de Dança Contemporânea de setúbal e na Companhia Nacio-

nal de Bailado. iniciou a sua carreira como bailarino na CeDeCe (setúbal) e na Companhia Portuguesa de Bailado Con-

temporâneo com direção artística de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade independente desde 2006, ano em que 

cessou funções como bailarino solista e professor residente na Tanz Companie do stadtTheater Hildesheim.

Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, partilha a respetiva direção artística com Teresa Alves da silva e nela 

desempenha também as funções de coreógrafo associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da Flandres (Antuérpia, Bélgica), o Balé da Cidade de são Paulo (Brasil), 

o Danish Dance Theater (Copenhaga, Dinamarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e o Tanz Luzern 

Theater (suíça), entre outros. em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable II do Ballet Real da Flandres e também 

como coreógrafo no 13th International Solo-Tanz-Theater Festival de Estugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 2007 a 2011 e do Teatro Viriato em 2013. em Portugal tem criado atra-

vés da ToK’ART e em parceria com a eGeAC, o Teatro Maria Matos, o Teatro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido rasgados elogios ao seu trabalho por força de uma maior qualidade 

sensitiva e de originalidade. 

ARTiSTA RESidEnTE’2014:
AndRÉ MESQUiTA
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TeATRo ViRiATo eM Rede

rede 
de programação 
CUltUral 

5 seNTiDOs

Pensada para promover a programação cultural e a produção 

artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, inicialmente, por 

cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido 

alargada, mais tarde, para 10 parceiros (em 2013). Esta rede 

de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente 

na troca de saberes, processos e experiências de trabalho. 

uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos 

os parceiros e que permita apoiar os artistas e responder às 

suas necessidades através de ações concertadas no âmbito da 

coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do 

acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.

as estruturas  que integram esta rede de programação 

cultural são: o Teatro Viriato (Viseu), o Centro Cultural de Vila 

Flor (Guimarães), o Cine-Teatro de Estarreja, O Espaço do 

Tempo (montemor-o-novo), o Teatro académico de Gil Vicente 

(Coimbra), o Teatro maria matos (Lisboa), o Teatro micaelense 

(Ponta Delgada), o Teatro municipal da Guarda, o Teatro 

nacional São joão (Porto) e o Teatro Virgínia (Torres novas). 

©
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Fragmentos de dança coletiva e de fruição cultural dão 

corpo a um caleidoscópio expositivo sobre Uma Carta 

Coreográfica, instalação de Madalena Victorino que ocu-

pou a Praça da República (Rossio) durante “A Primeira 

Festa” do VISEU A 01 do 06 de 2013. 

Carina Martins, José Crúzio e Luís Belo retrataram ao 

longo de nove horas os artistas, os sons, as cores, as 

ideias, as mãos, as pernas, os abraços e os contributos 

de todos os que se aventuraram neste desafio de des-

cobrir o seu próprio corpo de diferentes formas, experi-

ências e perspetivas.

efémeros instantes imortalizados com a ajuda da sen-

sibilidade ritmada de quem escreveu a história de um 

dia inesquecível.

ExpOSIÇÃO / fOyER

03 abr a 30 JUl

CoreograFIa para Um rossIo
fotografias de cARinA MARTinS, JOSÉ cRÚziO E LUÍS BELO

vídeo LUÍS BELO

seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo

entrada gratuita

©
 L
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s 
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Entrar numa viagem onde há pegadas com mais de mil 

anos, pedras que contam histórias, em que descobrimos 

que os arqueólogos têm, sobretudo, dúvidas e que a his-

tória não é uma ciência imutável é entrar em Vissaium. 

Um espetáculo de artes performativas, produzido pelo 

Teatro Viriato, que convida à fruição do riquíssimo patri-

mónio arqueológico de Viseu através de um percurso que 

reflete a importância da cidade na construção da identi-

dade nacional.

Num trajeto que vai desde a Rua Direita, passando pela 

muralha da Rua Formosa, são descobertas pedras antigas, 

sítios arqueológicos por escavar e artefactos que contam 

histórias de um lugar que foi desde sempre partilhado 

por muitos povos que por aqui viveram e deixaram a sua 

marca.

notas: Recomenda-se a utilização de calçado confortável. Com condições climatéricas 

adversas o espetáculo realiza-se no Teatro Viriato. 

TEATRO

03 abr a 12 JUl

vIssaIUm
direção MARiA GiL

60 min. aprox.

03 e 24 abr, 08 maI, 05 e 12 JUn | qui 10h30 e 15h00 | público-alvo 2º e 3º ciclos do ensino básico 

lotação 1 turma/sessão | preço 13 

12 abr, 03 e 10 maI | sáb 16h00 | 14 JUn, 05 e 12 JUl | sáb 17h00

público-alvo m/ 8 anos | lotação 20 participantes | preço 43 s/ descontos

próXImas apresentaçÕes 

todos os públicos: 13 e 20 set (17h00)

©
 c
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direção Maria Gil 
Consultoria Património Arqueológico

Pedro Sobral 
Cocriação e interpretação Graeme Pulleyn, Rafaela 

Santos e Ana Bento 
Produção Teatro Viriato 

Construção da réplica da Ara Romana
Archeofactu – Arqueologia e Arte 
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A Arqueologia é uma ciência apaixonante. O próprio ato de descobrir, de procurar, de encontrar, faz parte do imagi-

nário de qualquer criança e também de muitos adultos. 

O verdadeiro arqueólogo é aquele que quer conhecer o Homem, as suas origens, o seu modo de vida nas diversas 

épocas, as suas vivências. Este conhecimento das vidas passadas é feito através dos vestígios materiais que o Ho-

mem vai deixando. Restos de louça que se partiu, de uma casa que ruiu, da sepultura que desabou, do barco que se 

afundou, etc, etc.

Viseu tem uma história riquíssima. A sua origem aconteceu na Idade do Ferro, cerca do séc. V a. C. Em poucos anos 

cresceu e transformou-se no principal núcleo populacional da região: Vissaium. Deste povoado temos imensos ves-

tígios materiais: as cerâmicas decoradas, as contas de colar em vidro e as peças em bronze e ferro. Temos também 

peças raras como a cabeça de um cão em cerâmica que nos remete para contatos com o centro da Península Ibérica, 

ou alguns fragmentos de cerâmica grega, que indiciam contatos com o mundo oriental.

De Vissaium transformou-se na Veseum romana e mais tarde na Veseo medieval. De todos estes períodos temos ves-

tígios e histórias para contar, para conhecer, para mostrar. Esta peça é isso que pretende. O Passado é um legado 

comum, de todos e para todos. É no Passado que procuramos as nossas origens identitárias. Venha conhecer a sua 

raiz identitária, a origem e história da cidade, de uma forma deveras interessante e divertida.

pedro sobral

Porque é que nos lembramos? Se eu fechar os olhos e tentar pensar no dia de ontem consigo recordar-me de quase 

tudo o que fiz nesse dia, mas se tentar pensar no último ano há muita coisa que deixo escapar, e se me tentar lem-

brar de tudo o que fiz há dez anos atrás, então fica tudo envolvido numa espécie de nevoeiro e as memórias parecem 

surgir na minha mente como bóias flutuantes. É fácil esquecer e é difícil lembrar. Às vezes lembramo-nos para não 

nos esquecermos. Para não nos esquecermos que houve outras pessoas antes de nós que passaram por aqui e que 

não se limitaram a viver e a morrer neste lugar, mas procuraram respostas às suas perguntas e inquietações. Dessas 

respostas surgiram muralhas, santuários, ruas, cabanas em cima de rochas, esculturas em forma de cão. Assim, 

percorrer a Rua Direita em Viseu não é percorrer a Rua Direita em Viseu, é olhar para trás no tempo, para uma das 

principais ruas da cidade romana. Olhar para a Sé é imaginar as conversas entre D. Teresa e D. Henrique no pequeno 

palácio que havia antes da catedral ter sido construída. Sentar-me nos penedos é divertir-me a pensar como é que 

seria viver no castro lusitano construído em cima daquelas grandes rochas e pensar como as pessoas que aí viveram 

deveriam ser esguias, flexíveis e resistentes. Talvez seja por isso que também nos lembramos: para compreendermos 

o fenómeno humano que está ligado aos lugares e daí tirar um sentido para as nossas vidas. Os livros de História 

estão cheios de grandes ilustrações sobre o Império Romano, mostram-nos listas dos Reis de Portugal e mapas da 

Reconquista Cristã, mas aqui, em Viseu, podemos VER tudo isso num simples passeio pela cidade. Às vezes a rua é 

a melhor sala de aula!

maria gil

// SObrE VISSAIUM
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Concluiu a licenciatura em educação Musical em 2001, 

e frequentou uma Pós-Graduação em Musicoterapia, 

tendo, paralelamente, efetuado um percurso formativo 

na área da pedagogia musical. integrou a orquestra Ju-

venil do Centro. Compôs e interpretou ao vivo a música 

dos espetáculos Gracinda, a linda, Raiz de Memória e Mar 

Alto Atrás da Porta. orientou os grupos musicais Tubo de 

Ensaio e darteRITMo no âmbito do projeto entre Teias. 

Diretora musical do espetáculo Sempre em frente até 

amanhecer. orienta a oficina Primeiros Sons – 1ª Viagem 

ao Espaço (Casa da Música). Leciona a disciplina de Mú-

sica na escola superior de educação de Viseu.

Natural de Doncaster, no norte da inglaterra. em inícios 

de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro Re-

gional da serra do Montemuro, que produziu Lobo-Wolf, 

El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada Nacional, 

Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, Hotel Tomi-

lho e Sucata Sisters, entre outros espetáculos. Projetos 

individuais recentes incluem dimas, o Adolescente Mío-

pe e o Teatro Mais Pequeno do Mundo. No Teatro Viriato 

desenvolve há oito anos um projeto para jovens atores. 

É professor de expressão Dramática na escola superior 

de educação de Viseu e de

escolas e Métodos de encenação na Faculdade de Le-

tras da Universidade de Coimbra.

estreou-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de 

Joyce Carol oates, encenação de Jorge silva Melo. É 

atriz regular no projeto Teatro Mais Pequeno do Mundo. 

em Dança, participou em espetáculos de olga Roriz e 

Madalena Victorino. Participou em telefilmes, em cur-

tas e longas-metragens de cinema. Responsável pela 

encenação dos espetáculos Areena, Alices, Mexe-te!, 

Mar Alto Atrás da Porta, Raiz de Memória, João Torto, So-

nhos Rotos e Mulher Mim. Cofundadora da companhia de 

teatro Amarelo silvestre.

BiOGRAfiAS

AnA BentO | COCRiAÇÃO e inteRPRetAÇÃO

GRAeMe PuLLeYn | COCRiAÇÃO e inteRPRetAÇÃO

RAFAeLA sAntOs | COCRiAÇÃO e inteRPRetAÇÃO
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Pedro sobral de Carvalho, licenciado em História, va-

riante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, mestre em Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, embo-

ra especialista em Megalitismo da Beira Alta, tem-se 

dedicado igualmente, nos últimos 15 anos, ao estudo 

da cidade de Viseu. efetuou mais de 50 intervenções 

arqueológicas no Centro Histórico de Viseu tendo feito 

descobertas essenciais para o conhecimento da história 

da cidade. Atualmente é diretor executivo da empresa 

eon, indústrias Criativas, onde para além da área de Ar-

queologia, coordena a área de Museologia e da Gestão 

Cultural.

PedRO sOBRAL | COnsuLtORiA PAtRiMÓniO ARqueOLÓGiCO

Nasceu em 1978, licenciada em Formação de Atores/

encenadores pela escola superior de Teatro e Cinema. 

Tem um mestrado intimidade e Performances Auto-

biográficas, pelo Departamento de estudos de Teatro, 

Cinema e Televisão da Universidade de Glasgow. Como 

atriz trabalhou com vários encenadores nacionais e 

internacionais e também participou em cinema. É co-

criadora do Teatro do silêncio onde já encenou vários 

projetos, nomeadamente para a infância. Colabora com 

outros criadores em Teatro e desde 2003 tem leciona-

do em várias escolas do país. em 2010 fundou a edito-

ra Elefante Azul Clarinho, com o objetivo de criar textos 

para cena.

MARiA GiL | diReÇÃO
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Paulo Ribeiro já tinha prometido que 2014 seria todo ele 

um ano de festa e de celebração dos 15 anos de ativi-

dade regular do Teatro Viriato. Numa parceria com a 

Câmara Municipal de Viseu, o coreógrafo reapresenta 

em Viseu o solo Sem um Tu Não Pode Haver um Eu, cujo 

valor da bilheteira será oferecido à AVISPT21 (Associa-

ção de Viseu de Portadores de Trissomia 21).

Em Sem um Tu Não Pode Haver um Eu, Paulo Ribeiro 

faz-se acompanhar do universo de Ingmar Bergman e 

de várias felicidades. Assiste-se à dança de um cora-

ção em carne viva. Um eu que quer conjugar a segunda 

pessoa do singular, como quem diz “sou tu, também 

tu”, mais do que “sou teu”. O coreógrafo transforma-

se num sismógrafo de tremores emocionais, revelando 

amor, ódio, angústia, dilemas conjugais, lutas interio-

res e desmoronamentos.

DANÇA

05 abr

sem Um tU não pode Haver Um eU
coreografia e interpretação PAULO RiBEiRO

sáb 21h30 | 50 min aprox.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) 

receita de bilheteira reverte a favor da aVISPT21 // descontos aplicáveis

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONÍVEL

©
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Coreografia e interpretação Paulo Ribeiro 
música Robert Wyatt, Insensitive;

Franz Koglmann, o Moon My Pin-Up, Third 
Movement, distinctions – IX; Bach / Cello Suites 

(Pablo Casals), Cello Suite #5 In C Minor, BWV 
1011 – Prélude; Bach / Cello Suites (Pablo 

Casals), Cello Suite #5 In C Minor, BWV 1011 – 
Courante; Magnus Lindberg / Ictus Clarinet 

Quintet, Related Rocks
Figurino José António Tenente 

desenho de luz Nuno Meira 
Coprodução Centro Cultural De Belém, Centro 

Cultural Vila Flor e Teatro Nacional São João
parceria Teatro Viriato 
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o novo paulo ribeiro, homem que dança para os outros

Enquanto se observa no vídeo que passa na parede em frente, os ombros do coreógrafo e bailarino Paulo Ribeiro avan-

çam sobre o linóleo do estúdio no último andar do Teatro Viriato, em Viseu. Depois a cabeça reage, a seguir as pernas 

rompem o imobilismo e, por fim, é a sua voz, grave, que quer participar num movimento que ainda só se anuncia. Sem 

um tu não pode haver um eu é um regresso aos solos de um homem que procurou sempre, no interior das suas coreo-

grafias, perceber como podiam os indivíduos construir uma relação de intensa proximidade com o outro. O outro aqui 

era, pela lógica, o bailarino ao seu lado. Mas, ao olharmos para os seus trabalhos, percebemos que os corpos que Paulo 

Ribeiro convocou sempre para palco eram corpos desejantes. Como acontece, por exemplo, praticamente nos extremos 

da sua criação: Jim (2012), a obra mais recente, abria com um solo do próprio coreógrafo, propondo uma revolução 

dançada ao jeito de cada um que, ao ser interpretada por vários bailarinos ao mesmo tempo, dava a sensação de ser 

a mesma a revolução que todos partilhavam; Sábado 2 (1995) propunha uma fusão dos corpos que parecia acreditar na 

possibilidade utópica da comunhão. Corpos que viviam e admitiam morrer (assim era, por exemplo, em Tristes Europeus 

- Jouissez sans Entraves, 2001, momento elegíaco de um coletivo social por vir) porque, tal como reafirma o título desta 

nova peça, roubando uma frase ao realizador e encenador sueco Ingmar Bergman sobre a relação entre o artista e o 

público, sem um tu não pode haver um eu. É preciso recuar até 1991, ano de todos os começos, para encontrar o que ficou 

do outro lado espelho. Modo de Utilização, primeiro solo de Paulo Ribeiro, experimentava já a evocação de uma presença 

que queria sair do palco, que queria estender esse palco até à expectativa criada por quem o via. Um solo era, afinal, 

uma dança a dois – tal como uma dança a dois pode ser a mais solitária das danças (Malgré Nous, Nous Étions Là, com 

Leonor Keil, 2007). Mas esse Modo de Utilização, uma espécie de ars poetica dançada, era peça de juventude, iniciática e, 

por isso mesmo, como escrevia André Lepecki na altura, no jornal Blitz, “às vezes tudo faz sentido, outras vezes há uma 

indefinição na personagem que nos é apresentada”. Passados 22 anos a indefinição é de outra ordem. Da ordem do sen-

sível, do poético, já não tão especulativa, mas, ainda assim, livre, muito livre. Tão livre que podemos encontrar a mesma 

frase coreográfica interpretada, ao mesmo tempo, de modos diferentes, por um gesto nascido no pé e terminado na 

mão. É desta amplitude, desta espécie de tudo querer abraçar, que parte um solo que nos devolve um Paulo Ribeiro em 

forma, capaz de ocupar um espaço sem pedir meças a elementos acessórios. E, por isso mesmo, o ponto de partida 

que foi a biografia de Bergman, Lanterna Mágica, é aqui mitigado, transformando-se numa sombra difusa, na memória 

auxilar de um movimento que se reinventa a cada suspensão e que insiste numa composição resiliente, crente na supe-

ração do gesto através do desejo pelo outro. “Ou morro, ou ela vai ser um estímulo dos diabos”, disse Bergman a uma 

das suas mulheres, no início de mais um casamento. “Um estímulo dos diabos” também esta coreografia, “criação em 

tempos difíceis”, para recuperar o título original, que hoje se estreia em Viseu e em 2014 será apresentada nos teatros 

coprodutores: Centro Cultural de Belém (Lisboa), Teatro Nacional S. João (Porto) e Centro Cultural Vila Flor (Guimarães). 

Tempos difíceis porque colocam a pergunta: “Como se pode regressar ao solo quando se construiu, em coletivo, um 

discurso sobre a relação de dependência que sustenta a vida em comum?” Para o coreógrafo trata-se não exatamente 

de um regresso às origens, mas de um recomeço, apenas possível porque se imagina como derradeiro. “É com estas 

palavras e as suas músicas que eu gostaria de voltar a dançar e talvez, desta vez sim, dançar pela última vez”, diz. Não 

se acredita que assim seja. Não é possível admitir que reclame para si esta presença e não deseje depois prolongá-la. 

A chave está nas passagens da biografia de Bergman que Paulo Ribeiro sublinhou, pequenas marcas, pistas para uma 

coreografia em que, ao contrário do que acontecia nos solos das peças de grupo Masculine (2007) e Feminine (2008), 

que existiam na ambição de desaparecerem no interior de um gesto coletivo, o coreógrafo olha para si mesmo, para o 

que ainda é capaz de fazer e o surpreende, respondendo ao desafio do realizador sueco sem demoras: “Toma cuidado 

// SObrE SEM UM TU NÃO pODE HAVER UM EU
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grandessíssimo malandro! Na minha próxima peça vou ajustar contas contigo.” O ajuste de contas é agora. E, assim, 

enquanto vai tirando o tapete a si mesmo, enquanto nos vai envolvendo com e num movimento que, mais do que se 

metamorfosear se alarga, conspira contra si mesmo e abandona todo o formalismo e toda a consciência da dor, é mais 

do outro que de si que fala. É mais o outro que dança. “Dispus-me, portanto, a atacar os demónios que me torturavam”, 

diz Bergman. E então, percebemos: dança do exorcismo, coreografia da expiação, movimentos de abandono sim, mas 

não de retirada. Construção poética para um homem que nunca quis estar sozinho. Eis Paulo Ribeiro, com o mesmo 

movimento pequeno, nervoso, feito de choques e de confrontos, agora exposto em toda a sua vontade de deixar de olhar 

para os outros e começar a falar de si.

tiago bartolomeu Costa 

Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e 

francesas que fez carreira como bailarino, até que os 

seus passos conduziram-no à criação coreográfica. 

A estreia enquanto coreógrafo deu-se, em 1984, em Pa-

ris, no âmbito da companhia stridanse, da qual foi co-

fundador, e que o levou à participação em diversos con-

cursos naquela cidade, obtendo, logo no ano da estreia 

como criador, o prémio de Humor e, no ano seguinte, 

em 1985, ganhou o 2.º prémio de Dança Contemporâ-

nea, ambos no Concurso Volinine.

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colabo-

rar com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet 

Gulbenkian, para os quais criou, respetivamente, Taqui-

cardia (Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) e Ad 

Vitam. Com o solo Modo de utilização, interpretado por 

si próprio, representou Portugal no Festival Europália 91, 

em Bruxelas.

A sua carreira de coreógrafo expandiu-se no plano in-

ternacional, a partir de 1991, com a criação de obras 

para companhias de renome: Nederlands Dans Thea-

ter ii (Encantados de servi-lo e Waiting for Volúpia), Ne-

derlands Dans Theater iii (New Age); Grand Théâtre de 

Genève (Une Histoire de Passion); Centre Chorégraphi-

que de Nevers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet 

de Lorraine (White Feeling e organic Beat). Para o Ballet 

Gulbenkian, criou ainda: Percursos oscilantes, Inquili-

nos, Quatro Árias de Ópera, Comédia off -1, White, organic 

Beat, organic Cage e organic Feeling.

entretanto, em 1994 o criador foi galardoado com o 

Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão pela 

obra dançar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Ca-

pital Europeia de Cultura, realizada conjuntamente com 

Clara Andermatt.

em 1995, fundou Companhia Paulo Ribeiro, para a qual 

já criou 15 coreografias: Sábado 2, Rumor de deuses, 

Azul Esmeralda, Memórias de Pedra – Tempo Caído, oro-

ck, Ao Vivo, Comédia off -2, Tristes Europeus – Jouissez 

Sans Entraves, Silicone Não, Memórias de um Sábado com 

rumores de azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, Masculi-

ne, Feminine, Maiorca e Paisagens – onde o negro é cor e, 

mais recentemente, Jim. 

o trabalho com a própria companhia permitiu-lhe de-

senvolver melhor a sua linguagem pessoal como coreó-

grafo. e o reconhecimento não tardou. Logo em 1996, a 

obra Rumor de deuses foi distinguida com os prémios de 

Circulação Nacional, atribuído pelo instituto Português 

do Bailado e da Dança, e Circulação Internacional, atri-

buído pelo Centro Cultural de Courtrai, ambos no âm-

bito do concurso Mudanças 96. em 1999, o coreógrafo 

venceu ainda o Prémio Almada do Instituto Português das 

Artes do Espectáculo. 

BiOGRAfiAS

PAuLO RiBeiRO
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Ao longo da carreira, tem ganho vários outros pré-

mios de relevo, como o Prix d’Auteur, nos V Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-denis 

(França); o New Coreography Award, atribuído pelo 

Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), o Prix 

d’Interpretation Collective, concedido pela ADAMi (Fran-

ça); ou ainda o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa 

(2001). 

em 2009 recebeu mais duas distinções: o prémio Core-

ógrafo Contemporâneo, no 1.º Portugal dance Awards, e 

o Prémio do Público, no dance Week Festival da Croácia. 

Recentemente foi galardoado com o prémio Melhor Co-

reografia de 2010 pela sociedade Portuguesa de Auto-

res, pelo espetáculo Paisagens – onde o negro é cor.

em acumulação com o trabalho na companhia de autor, 

Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo dancem, em 1996 e 

1997, no Teatro Nacional s. João. Desempenhou, entre 

1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral e de Programação 

do Teatro Viriato/CRAe (Centro Regional das Artes do 

espetáculo das Beiras), e foi ainda Comissário para a 

Dança em Coimbra 2003 – Capital Europeia da Cultura. 

em 2006, regressaria ao Teatro Viriato, para reocupar 

o cargo de Diretor-geral e de Programação, isto após 

a extinção do Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 

e 2005, tendo nesse período recebido o Prémio Bordalo 

da Casa da imprensa Portuguesa (2005) pelo trabalho 

desenvolvido com esta companhia. 

em 2008, participou como coreógrafo na produção evil 

Machines, de Terry Jones, para o Teatro Municipal de s. 

Luiz. em 2010, coreografou o espectáculo Sombras, de 

Ricardo Pais. e em 2011 criou desafinado, para o grupo 

Dançar com a Diferença (Madeira), e ainda um quarte-

to para o espectáculo coletivo Uma Coisa em Forma de 

Assim, com a Companhia Nacional de Bailado, para a 

qual criou seguidamente du don de Soi, um espetáculo 

de noite inteira, sobre o cineasta Andrei Tarkowsky. o 

criador ainda trabalhou no cinema, com a conceção da 

coreografia para La Valse, um filme de João Botelho. 

o coreógrafo tem-se ainda dedicado à formação, orien-

tando vários workshops em Portugal, mas também em 

países onde a companhia tem marcado presença. Le-

cionou a disciplina de Composição Coreográfica, no âm-

bito do mestrado de Criação Coreográfica Contemporâ-

nea, promovido pela escola superior de Dança, e deu 

aulas no Conservatório Nacional de Dança.
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Procurar o ritmo, a melodia, o som ao mesmo tem-

po que se procura desvendar toda a poesia que existe 

dentro do corpo é o propósito da oficina orientada por 

Marina Nabais e Alban Hall, que surge a propósito de 

Dançário, nova criação de Marina Nabais. 

Um dançário é um arquivo onde habita o corpo que vai 

sendo desvendado através da dança. É um inventário 

de memórias ou uma coleção de sistemas que man-

têm o corpo em constante movimento para se manter 

vivo. 

Esta oficina é ela própria um inventário ou uma pe-

quena coleção de memórias vivenciadas pelos parti-

cipantes.

OfICINA DE DANÇA

07 a 11 abr

dançÁrIo
orientação MARinA nABAiS e ALBAn HALL

seg a sex 10h00 às 13h00 

público-alvo dos 6 aos 9 anos

lotação 12 participantes

preço 153 // s/ descontos
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Nasceu em Luanda em 1974. Na sua formação destaca: 

Bacharelato na escola superior de Dança (ramo de es-

petáculo) em 1992/1995; pós graduação na school For 

New Dance Development (Amsterdão) em 1995/97; Cur-

so de Dança na Comunidade do Fórum Dança em 2006; 

Mestrado de Artes Perfomativas – Teatro do Movimen-

to, na escola superior de Teatro e Cinema de Lisboa em 

2011/2013; vários workshops de movimento, voz e teatro. 

Desenvolve um trabalho independente como coreógrafa 

e intérprete desde 1997, salientando as seguintes cola-

borações: Aldara Bizarro, eléonore Didier, Hiekyoung 

Blanz, Lúcia sigalho, Luís Castro, Manuela Pedroso, Nigel 

Charnock, Paula Varanda, Peter Michael Dietz, Rogério 

Nuno Costa, susana Gaspar, Teatro o Bando. Colabora, 

como formadora de aulas e oficinas, com o Fórum Dança 

(Lisboa), Museu do Douro (Peso da Régua), Lugar Pre-

sente (Viseu), AMDA (Mértola), Teatro Maria Matos (Lis-

boa), escola de Dança do Conservatório Nacional, Arte-

mrede, entre outros. em 2003 nasce A menina dos meus 

olhos Associação cultural, da qual é diretora artística.

No seu percurso artístico, a dança tem sido o motor e elo 

de ligação do seu trabalho, quer como intérprete, coreó-

grafa, formadora, diretora artística e produtora.

Nasceu em inglaterra em 1972. Licenciado em escultura 

na University of Art and Design de Norwich, concentrou 

a seguir à sua formação na área do teatro, das artes cir-

censes, do movimento e das artes marciais. Frequentou 

cursos e workshop nestas áreas entre Portugal, França 

e inglaterra. Participou como intérprete em vários es-

petáculos e projetos de animação em Portugal dos co-

reógrafos Aldara Bizarro, Marina Nabais, José Laginha, 

eleonore Didier e Jiska Morgental. Trabalhou também 

em inglaterra, irlanda e França com dançário La Com-

pagnie dês Trois orange, Theatro Immediate, com a com-

panhia de contadores os Wryd spinners.

BiOGRAfiA

MARinA nABAis

ALBAn HALL
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Associando as linguagens de Novo Circo e da Dança Ver-

tical esta oficina pretende explorar o espaço aéreo como 

lugar de expressão artística e de comunicação. 

De Pernas para o Ar, orientada pela Radar 360, é uma ofi-

cina criativa que incide sobre as técnicas de suspensão 

e que tem como objetivos introduzir os participantes na 

linguagem vertical, através da prática de exercícios de 

inversão de planos e orientação no espaço; fomentar o 

desenvolvimento da coordenação motora e aumentar a 

concentração e autoconfiança dos participantes.

A oficina culmina com a apresentação pública de um 

exercício, criado pelo grupo.

OfICINA

07 a 11 abr

de pernas para o ar
orientação RAdAR 360 

seg a sex 10h00 às 13h00 e 14h30 às 18h00 

público-alvo dos 12 aos 16 anos (habituados à prática desportiva)

lotação 12 participantes

preço 303 // s/ descontos

apresentação pública 11 abr, sex 19h00

©
 c

at
ar

in
a 

fe
rn

an
de

s



26 · dim

parceiro

estrutura
financiada por

Uma iniciativa do Teatro Viriato (Viseu, Portugal)

parceiro apoio

apoio

A segunda edição do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro 

Jovem volta a reunir vários jovens de diferentes naciona-

lidades, realidades culturais e contextos, mas ligados pela 

Língua Portuguesa, promovendo a sua valorização e o reco-

nhecimento desta e do teatro como veículos para o desen-

volvimento da identidade lusófona e de enriquecimento 

pessoal e interpessoal. Em 2014, as três peças originais 

criadas no âmbito do K CENA e assinadas pelos encenado-

res Graeme Pulleyn (Portugal), Marcio Meirelles (Brasil) e 

João Branco (Cabo Verde) nascerão a partir da problemáti-

ca da ordem/desordem, inspiradas na obra Dom Quixote de 

La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Apesar do tema 

comum, a abordagem de todos os grupos à mesma história 

será ditada pelas suas vivências específicas e do seu país, a 

que não são alheios. Escolhas que refletem o caráter singu-

lar do projeto, mas também a riqueza da lusofonia. 

O K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, lançado em 

2012, é uma iniciativa do Teatro Viriato (Viseu, Portugal), 

em parceria com o Teatro Vila Velha (Salvador-Bahia, Bra-

sil) e Instituto Camões/Centro Cultural Português - Pólo do 

Mindelo, com o apoio local da Mindelact – Associação Ar-

tística e Cultural (Cabo Verde). O projeto prevê a promoção 

de oficinas orientadas pelos encenadores “residentes” de 

cada estrutura parceira e vocacionadas para a abordagem 

ao trabalho de ator, com vista à preparação dos grupos lo-

cais para a montagem do espetáculo, que será dirigida pelo 

encenador “convidado”.

PORTUGAL

Estreia: 23 e 24 ABR’14

encenador convidado JOÃO BRANCO

encenador residente GRAEME PULLEYN 

CABO VERDE

Estreia: 04, 05 e 06 JUL’14

encenador convidado MARCIO MEIRELLES

encenador residente JOÃO BRANCO 

BRASIL

Estreia: 03 e 04 FEV’14

encenador convidado GRAEME PULLEYN

encenador residente MARCIO MEIRELLES
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PORTUGAL
ESTREIA 23 e 24 ABR’14

qua 15h00* e 21h30 e qui 21h30 · Teatro Viriato

preço 13* · público-alvo Ensino Secundário

preço 2,503 · público-alvo m/ 12 anos

Encenador convidado João Branco (Cabo Verde) · Encenador residente Graeme Pulleyn · Participantes Beatriz Almeida, Beatriz Alves, David Almeida, Elisabeth 

Minhoto, Francisco Santos, Inês Chaves, João Martins, Mauro Bastos, Pedro Santos e Sónia Teixeira 

Quem é Dom Quixote? Personagem principal de um ro-

mance de Miguel Cervantes. Mas quem será este cavaleiro 

apaixonado por Dulcineia aos olhos de 10 jovens, adoles-

centes de Viseu, que experienciam, na sua maioria, pela 

primeira vez as artes de palco?

Durante cerca de seis meses, orientados pelo encenador 

residente Graeme Pulleyn e pelo encenador convidado 

João Branco, o grupo explorou, trabalhou e investigou as 

características, as personagens e os temas do mundo de 

Miguel Cervantes para chegar a um espetáculo no qual o 

universo de Dom Quixote é transportado para a contem-

poraneidade, para o século XXI.

João Branco é presidente da Direção Artística da Associa-

ção Artística e Cultural Mindelact, em Cabo Verde, e assina 

a encenação de vários espetáculos de teatro.
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Nasceu em 1968. É licenciado em Ciências sociais pela 

Universidade Aberta e tem uma pós-graduação em Tea-

tro, especialização em encenação pela escola superior 

de Teatro e Cinema de Lisboa. Complementou a sua for-

mação em Teatro através de cursos com vários criado-

res em Portugal, Alemanha, itália e Brasil. entre 1993 e 

2010 foi Coordenador e Monitor dos Cursos de iniciação 

Teatral do Centro Cultural Português do Mindelo. É des-

de 1994 Diretor Artístico do Centro Cultural Português 

- iCA / Pólo do Mindelo, Cabo Verde, cargo que acumula 

com o cargo de Presidente da Direção e Direção Artística 

da Associação Artistica e Cultural Mindelact. Desde 1991 

que assina a encenação e direção artística de vários es-

petáculos de Teatro.

Natural de Doncaster, no norte da inglaterra. em inícios 

de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro Re-

gional da serra do Montemuro, que produziu Lobo-Wolf, 

El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada Nacional, 

Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, Hotel Tomi-

lho e Sucata Sisters, entre outros espetáculos. Projetos 

individuais recentes incluem dimas, o Adolescente Mío-

pe e o Teatro Mais Pequeno do Mundo. No Teatro Viriato 

desenvolve há oito anos um projeto para jovens atores. 

É professor de expressão Dramática na escola superior 

de educação de Viseu e de

escolas e Métodos de encenação na Faculdade de Le-

tras da Universidade de Coimbra.

BiOGRAfiAS

JOÃO BRAnCO | enCenAdOR

GRAeMe PuLLeYn | COCRiAÇÃO e inteRPRetAÇÃO
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Fundado em 2000, o Remix Ensemble já apresentou em 

estreia absoluta mais de 85 obras e editou 10 discos com 

obras de Pauset, Azguime, Côrte-Real, Peixinho, Dillon, 

Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard Lang, Pinho Vargas, 

Wolfgang Mitterer, Karin Rehnqvist e Pascal Dusapin. 

No plano internacional, este coletivo da Casa da Música 

tem-se apresentado em diversas salas emblemáticas de 

Valência, Roterdão, Huddersfield, Barcelona, Estrasbur-

go, Paris, Orleães, Bourges, Reims, Antuérpia, Madrid, 

Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, Amester-

dão, Colónia, Zurique, Luxemburgo e Bruxelas e em di-

versos festivais de renome.

A prestigiada revista londrina de crítica musical Grama-

phone incluiu o CD com gravações de obras de Pascal 

Dusapin, pelo Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 

Porto Casa da Música, na restrita listagem de Escolha dos 

Críticos do Ano 2013.  

MÚSICA

30 abr

remIX ensemble
cASA dA MÚSicA | maestro titular PETER RUndEL

qua 21h30 | 70 min.
preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

preço especial 53 (professores e alunos do Conservatório regional de viseu) 
todos os públicos

apresentação em parceria com a  provIseU – FestIval da prImavera

ESpAÇO CRIANÇA DISpONÍVEL
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Flauta Ana Raquel Lima 
Clarinete Victor Pereira 

violino José Pereira 
violoncelo Filipe Quaresma 

piano Jonathan Ayerst

programa
emmanuel nunes, Rubato,

registres et résonances (vln, cl, cbfl– 17’)
béla bartók, Contrastes op.111

(Vln, cl, pno – 17’)
Igor stravinsky, suite de l’Histoire du soldat 

(cl-vln –pno - 15’)
arnold schönberg (arr. Anton Webern), 

sinfonia de Câmara (Vln, vlc, fl, cl, pno – 23’) 
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Licenciou-se na classe do Prof. eduardo Lucena, na 

esMAe. estudou com Renate Greiss-Armin na saatli-

che Hochschule für Musik Karlsruhe e frequentou uma 

Pós-Graduação na Royal Academy of Music (Londres), 

com Clare southworth e Kate Hill, que terminou com 

Distinção. Trabalhou igualmente Flautim (com Patrícia 

Morris) e Traverso (com Lisa Beznosiuk). Atualmente 

frequenta um Doutoramento na Universidade de Aveiro. 

Foi Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian.

É detentora de vários prémios em concursos nacionais 

e internacionais, destacando-se: 1º Prémio no Concurso 

Internacional Friedrich Kuhlau, Alemanha; semifinalis-

ta e Prémio de Melhor Interpretação da obra obrigatória 

no Concurso Jean-Pierre Rampal, em Paris; Finalista no 

1º Concurso Internacional Theobald Bohem, Munique; 1º 

Prémio no Concurso Internacional Jeunesses Musicales 

Bucharest, Roménia; 1º prémio no Concurso Helena Sá e 

Costa; semi-Finalista no Concurso internacional Mauro 

Giuliani, itália, com o duo Pourquoi Pas.

Colabora regularmente com o Remix ensemble, 

sond’Ar-te electric ensemble, e orquestra sinfónica da 

Galiza, e já colaborou com as principais orquestras por-

tuguesas. Participou em importantes festivais nacionais 

e internacionais de música, bem como em digressões 

pela França, Alemanha, Áustria, e espanha. Atuou em 

importantes salas como iRCAM e Centro Georges Pom-

pidu em Paris, Cité de la Musique em estrasburgo, Ra-

dial system, em Berlim, Casa da Música, Fundação Ca-

louste Gulbenkian, entre outras. Com o Remix Ensemble, 

participou na gravação de um CD com obras de emma-

nuel Nunes. 

Trabalhou com maestros como Lorin Maazel, Jesus Lo-

pez-Cobos, Peter Rundel, emilio Pomàrico, stefan As-

bury, Alberto Zedda, Lutz Koheler, Muhai Tang, Leone 

Magiera, Giovanni Antonini, e com solistas como Angela 

Gheorghiu, Mischa Maisky, Christian Lindberg, Pierre 

strauch, Anu Komsi, G. Capuçon, elisabete Matos, Vla-

dimir Viardo e Luciano Pavarotti.

Com a orquestra sinfónica da Royal Academy, realizou 

uma tournée com sir elton John, com concertos em in-

glaterra (Royal Albert Hall, Londres) e nos eUA.

Já se apresentou como solista com o Remix Ensemble, a 

orquestra sinfonia de Varsóvia, a sinfonieta, a orquestra 

Filarmonia das Beiras, a orquestra Filarmónica de Vál-

cea (Roménia), e o ensemble da Universidade Católica 

do Porto.

integra o duo Pourquoi Pas (Flauta e Guitarra), com o 

qual lançou um CD. Realiza recitais a solo e em Música 

de Câmara em importantes salas do país e do estrangei-

ro (CCB, Fundação Gulbenkian, Teatro Rivoli, salle Gaveu 

(Paris), Ateneu de Bucareste, entre outros). 

Leciona na escola superior de Música e das Artes do es-

petáculo do Porto e leciona Masterclasses em Portugal 

e no estrangeiro. em 2009 a Câmara do Porto lançou um 

documentário sobre a sua formação enquanto Flautista, 

no âmbito do projeto Porto de Futuro. em 2011, A Royal 

Academy of Music de Londres concede-lhe o prestigiado 

título de Membro Associado ARAM.

BiOGRAfiAS

RAqueL LiMA | flauta



Depois de estudar na Academia de Música de Castelo de 

Paiva, Victor Pereira continuou a sua formação na escola 

superior de Música e das Artes do espetáculo do institu-

to Politécnico do Porto, onde concluiu a Licenciatura na 

classe de António saiote, tendo-lhe sido atribuído o Pré-

mio Fundação eng.º António de Almeida. Detém ainda, 

desde 2006, o grau de Mestre em Música (Performan-

ce) pela Universidade de Aveiro, onde trabalhou com 

Alain Damiens. Paralelamente, efetuou masterclasses 

com Perez Piquer, Michel Arrignon, Paul Meyer, Alain 

Damiens, Howard Klug, Phillipe Cupper, Guy Chadash e 

Guy Deplus. 

Foi premiado em vários concursos dos quais se desta-

cam: o 1º Prémio no II Concurso Nacional de Jovens Cla-

rinetistas (nível superior), organizado pela Associação 

Portuguesa do Clarinete; 3º Prémio no I Concurso Inter-

nacional de Clarinete do Porto, no qual lhe foi também 

atribuído o Prémio do Público, 3º Prémio no Concurso Jo-

vens Músicos (nível superior) da RDP, 2º Prémio na cate-

goria de música de câmara (nível superior) no Concurso 

Jovens Músicos da RdP e finalista no 3rd osaka Internatio-

nal Chamber Music Competition & Festa, no Japão. 

Victor Pereira é solista do Remix Ensemble Casa da Mú-

sica desde 2000. Foi também convidado a colaborar com 

a orquestra sinfónica do Porto Casa da Música, orques-

tra sinfónica da Galiza, orquestra Gulbenkian, Filarmo-

nia das Beiras e ensemble orquestral do Porto. É pro-

fessor de clarinete e música de câmara na Academia de 

Música de Castelo de Paiva e na escola Profissional de 

Música de espinho.

Filipe Quaresma iniciou os estudos musicais na Covilhã, 

tendo tido como primeiro professor de violoncelo Rogé-

rio Peixinho. Mais tarde estudou violoncelo em Londres 

e Florença com David strange, Mats Lidstrom e Natalia 

Gutman. Participou em masterclasses com Colin Carr, 

Zara Nelsova, Frans Helmerson, Anssi Karttunen e Luís 

sá Pessoa, entre outros. 

Foi membro da orquestra de Jovens da União europeia 

e tocou como músico convidado na orquestra sinfónica 

de Londres, sinfónica da BBC e London sinfonietta, com 

as quais se apresentou nas mais prestigiadas salas eu-

ropeias.

obteve primeiros prémios em vários concursos nacio-

nais, e foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, 

Royal Academy of Music e suggia scholarship. em 2010 

obteve o Prémio Valter Boccacini da Scuola di Musica di 

Fiesole.

Para além de manter uma intensa atividade como solis-

ta, é primeiro violoncelo da orquestra Barroca da Casa 

da Música e violoncelista do Darcos ensemble. Colabora 

regularmente com o Remix Ensemble Casa da Música.

em 2010, a Royal Academy of Music de Londres concede-

lhe o prestigiado título de Membro Associado ARAM. 

Leciona na escola Profissional de Música de Viana do 

Castelo e na escola superior de Música e das Artes do 

espetáculo do Porto.

ViCtOR PeReiRA | clarinete

FiLiPe quAResMA | violoncelo
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Jonathan Ayerst começou os estudos musicais como 

membro dos coros das catedrais de Truro e Wells, em 

inglaterra. iniciou o estudo intensivo de piano na escola 

da Catedral de Wells, ganhando mais tarde uma bolsa 

para a Royal Academy of Music. entre 1995 e 2000 gravou 

para estações de rádio como a BBC Radio 3 e a Clas-

sic FM, e apresentou-se no Wigmore Hall e south Bank 

Centre em Londres.

em 2000 foi nomeado pianista do Remix Ensemble Casa 

da Música, com o qual participou, como solista, em im-

portantes festivais por toda a europa, tendo trabalhado 

com os maestros Peter Rundel, emilio Pomàrico, Rein-

bert de Leeuw e Martin André.

em 2004 foi nomeado organista na igreja de st. Benet 

Fink em Londres. Desenvolveu o ciclo de improvisações 

A Modal Pilgrimage, apresentado em santiago de Com-

postela com António Aguiar. entre 2008 e 2011, realizou 

regularmente recitais de órgão na Casa da Música. As 

suas composições para órgão foram incluídas na peça 

This Cold August Light de Jerome Vincent, em 2008, para 

a BBC Radio 4.

em 2010 co-fundou o ensemble vocal Capella Duriensis, 

formado por jovens cantores portugueses. o ensemble 

interpretou mais de 40 obras no seu primeiro ano de ac-

tividade. em 2011, recebeu numerosos convites para se 

apresentar em festivais em Portugal Continental e nos 

Açores e gravou duas vezes para a União europeia de 

Radiodifusão. Depois da residência em duas catedrais 

do Reino Unido em Agosto de 2012, o Capella Duriensis 

iniciou em 2013 um projecto ambicioso de gravação de 

música sacra portuguesa.

FiLiPe quAResMA | violoncelo
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Corpo e voz constituem muitas vezes um instrumento 

de trabalho e uma ferramenta de criatividade, não só 

no meio artístico, mas também em profissões ligadas 

ao ensino. 

Margarida Mestre parte deste pressuposto e convida 

os participantes a experimentar e a criar a partir do 

movimento e do gesto, no espaço amplo e no sítio li-

mitado.

Outro objetivo é permitir aos participantes conhecer 

e brincar com a voz e a sua musicalidade, através da 

respiração como ritmo, da composição de pequenas 

orquestras vocais, da experimentação dos elementos 

e do desenvolvimento de ideias e da sua coloção em 

prática.

Esta oficina é uma produção original da Fundação Ca-

louste Gulbenkian — Programa Gulbenkian Educação para 

a Cultura e Ciência.

AÇÃO DE fORMAÇÃO

03 maI

o movImento e a voz

Como Ferramentas pedagógICas
orientação MARGARidA MESTRE

produção fundação cALOUSTE GULBEnKiAn

sáb 10h00 às 13h00 

público-alvo professores do ensino secundário

lotação entre 5 a 15 participantes

preço 63 // s/ descontos
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Tem formação na área da educação para a infância. es-

tudou também sonoplastia e Dança no Fórum Dança e 

tem o Mestrado em Teatro do Movimento pela esTC de 

Lisboa. Foi bolseira do Centro Nacional de Cultura em 

Nova iorque, onde aprofundou a prática do movimento 

e da performance e onde iniciou o seu trabalhou de au-

toria.

Teve formação em voz com LynnBook e shelley Hirch 

(Nova iorque), com vários professores e artistas no ins-

titute for the Living Voice, no Centre Artistique interna-

tional Roy Hart, em França, e também com Phill Minton, 

no Co-Lab, no Porto. Atualmente desenvolve uma forte 

atividade na área da Pedagogia para crianças, jovens e 

adultos/formadores na área do corpo e da voz em cru-

zamento com outras linguagens artísticas. Desde 2001 

que, acompanhada por luminosos músicos e outros (i)

lustres colaboradores, descobre e inventa performances 

e objetos poéticos. Tudo Gira foi o seu primeiro espetá-

culo de poesia.

o Descobrir - Programa Gulbenkian Educação para a Cul-

tura e Ciência tem como missão estimular o pleno de-

senvolvimento da pessoa, de qualquer idade e origem, 

através do conhecimento e da vivência das artes, da cul-

tura e da ciência. Como? Realizando eventos e projetos 

educativos a partir do património material e imaterial da 

Fundação Calouste Gulbenkian e de outras instituições 

e promovendo as respetivas metodologias de interven-

ção educativa à escala nacional, em colaboração com 

pessoas e entidades dentro e fora da Fundação.  As-

sim,  desenvolve estratégias interativas para ativar o 

pensamento; despertar os sentidos; partilhar memó-

rias, ligações afetivas e associações de ideias; levantar 

questões; desfazer preconceitos; experimentar diferen-

tes linguagens artísticas e construir sentidos.  

BiOGRAfiA

MARGARidA MestRe

desCOBRiR - PROGRAMA GuLBenKiAn eduCAÇÃO PARA A CuLtuRA e CiÊnCiA
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Que relação se poderá estabelecer entre a prepara-

ção de um ator e de um professor? Esta oficina, com 

orientação de Sofia Cabrita procura que a experiência 

do jogo, de improvisação, da relação com o outro e da 

ação/reação possam constituir ferramentas úteis à co-

municação numa sala de aula. 

A relação entre gesto, som e palavra, a comunicação 

e performance do corpo e o jogo dramático e lúdico 

como ferramenta de ensino serão alguns dos temas 

abordados.

Esta oficina é uma produção original da Fundação Ca-

louste Gulbenkian — Programa Gulbenkian Educação para 

a Cultura e Ciência.

AÇÃO DE fORMAÇÃO

03 maI

espaço. tempo. ação
orientação SOfiA cABRiTA

produção fUndAÇÃO cALOUSTE GULBEnKiAn

sáb 14h00 às 17h00 | público-alvo professores

lotação  entre 5 a 15 participantes

preço 63  // s/ descontos
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o Descobrir - Programa Gulbenkian Educação para a Cul-

tura e Ciência tem como missão estimular o pleno de-

senvolvimento da pessoa, de qualquer idade e origem, 

através do conhecimento e da vivência das artes, da cul-

tura e da ciência. Como? Realizando eventos e projetos 

educativos a partir do património material e imaterial da 

Fundação Calouste Gulbenkian e de outras instituições 

e promovendo as respetivas metodologias de interven-

ção educativa à escala nacional, em colaboração com 

pessoas e entidades dentro e fora da Fundação.  As-

sim,  desenvolve estratégias interativas para ativar o 

pensamento; despertar os sentidos; partilhar memó-

rias, ligações afetivas e associações de ideias; levantar 

questões; desfazer preconceitos; experimentar diferen-

tes linguagens artísticas e construir sentidos.  

desCOBRiR - PROGRAMA GuLBenKiAn eduCAÇÃO PARA A CuLtuRA e CiÊnCiA
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Construindo e desconstruindo imagens em movimento, 

distribuindo pistas, cujo significado vai sendo aos pou-

cos revelado, Ambra Senatora oferece uma visão alegre 

mas ao mesmo tempo amarga sobre a condição huma-

na, a necessidade de voltar a viver em comunidade e a 

forma como nos relacionamos.

Em palco, os intérpretes criam uma cumplicidade com 

o público através de uma dança dinâmica, povoada de 

uma ironia lúdica, interrompida em algumas ocasiões 

por apontamentos existênciais. Numa ‘con-fusão’ pro-

positada, moldam os conceitos de realidade e de fic-

ção, mostrando que o significado inicial de algo pode 

revelar-se bem diferente no final.

DANÇA

08 maI

passo
coreografia AMBRA SEnATORE

qui 21h30 | 60 min.

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

m/ 6 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONÍVEL
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Coreografia Ambra Senatore
em colaboração com Caterina Basso, 

Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli,
Elisa Ferrari, Tommaso Monza
desenho de luz Fausto Bonvini

música Brian Bellot, Andrea Gattico,
Ambra Senatore, William Shatmet,

Anamor e Bedrich Smetana
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André Abel e Joana da Conceição dão corpo e voz ao 

coletivo Tropa Macaca, banda sediada em Lisboa, que 

desenvolve o seu trabalho no campo da composição 

contemporânea eletrónica.

Com cerca de sete anos de atividade criativa, tocaram 

ao vivo em diversas salas portuguesas mas também já 

empreenderam digressões europeias, depois de terem 

sido editados sob selos fundamentais do underground 

europeu e norte-americano como a Qbico e a Siltbre-

eze.

O duo pauta-se, de um ponto de vista estrutural, pela 

execução de peças de longa duração, intrépidas, dis-

postas a desbloquear um sem número de questões 

de ordem poética.

CAfÉ-CONCERTO / fOyER
14 maI

tropa maCaCa

qua 22h00 | 50 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 
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Interpretação
guitarra elétrica André Abel

sintetizadores e eletrónica 
Joana da Conceição
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Nasceu em Rebordões, em 1981. Vive e trabalha em Lis-

boa. Concluiu a Licenciatura em Artes Plásticas – Pin-

tura em 2004, e o Mestrado em Práticas Artísticas Con-

temporâneas em 2008, ambos pela Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto. em 2005 recebeu o Pré-

mio Anteciparte. entre exposições coletivas e individuais 

destacam-se: Guimarães Arte Contemporânea, Centro 

Cultural Vila Flor, Guimarães [2011]; Australia, Rock Gal-

lery, Lisboa [2010]; 4X, Carpe diem, Lisboa [2009]; Aus-

tralia, Ateliers do Matadouro, Alvito [2009]; PACK, Reitoria 

da Universidade do Porto, Porto [2007]; opções e futuros 

# 2, Arte Contempo, Lisboa [2006]; Teleférico 1 – Cais de 

Embarque, Teleférico de Guimarães [2006]; Anteciparte 

2005, estufa Fria, Lisboa [2005]. Juntamente com André 

Abel integra aTropa Macaca, que conta com as edições 

em disco: Ectoplasma EP [2012, software (eUA)]; Sen-

sação do Princípio LP [2009, siltbreeze (eUA)]; Fiteiras 

Suadas LP [2008, Qbico (iT)]; Marfim LP [2007, Ruby Red 

(PT)]. em atividade pública desde 2005, destacam-se as 

digressões europeias de 2009 e 2013.

É licenciado em Psicologia pela Universidade Lusíada 

do Porto. Atualmente é responsável pela Comunicação 

e Assessoria de imprensa na Filho Único. enquanto mú-

sico e autor, iniciou atividade pública na banda Dance 

Damage em 2003 (- 2006), tendo entretanto formado os 

Aquaparque (2006 - 2012) e a Tropa Macaca. entre outras 

colaborações no campo da música, tocou piano na for-

mação do músico norte-americano Jandek que se apre-

sentou em concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa, 

em 2010.

BiOGRAfiA

JOAnA dA COnCeiÇÃO 

AndRé ABeL
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Depois de “A Primeira Festa”, o VISEU A 24 MAI a 01 JUN’14 regressa com um grande festival, 

que já fervilha.  

Um programa de artes protagonizado por muita gente e por muitos artistas. Centenas de pessoas de todas as 

idades e quadrantes nas suas várias terras, Mangualde, São Pedro do Sul, Nelas, Tondela e Viseu entram em diálogo 

com as artes performativas: a dança, o teatro, o circo, a música e tudo o que se poderá inventar, para as fazer 

voar para cima de um verdadeiro palco gigante que se atravessa de autocarro. 

Este palco feito de terra, de asfalto, de tijolos, de relva e de vidro; é à serra, aos jardins, às praças, às ruas 

estreitas, às lojas, às escolas e ao teatro que também nos leva. Será preciso chegar a pé ou de carro ou de 

autocarro. Em certas ocasiões levar farnel para matar a fome será bom, levar um livro para iluminar a mente, 

ainda melhor, levar as pernas para percorrer os passos da música, essencial, levar-se a si para pensar e sentir o 

mundo de hoje com o horizonte das artes. 

Uma experiência única para festejar e acordar. Com entrada livre. 

CoNhEçA ToDA A ProgrAMAção A PArTIr Do DIA 22 DE AbrIl

www.teatroviriato.com  // facebook.com/teatroviriato

UMA INICIATIVA TEATro VIrIATo 

CoNSUlTorIA E CoorDENAção ArTíSTICA gIACoMo SCAlISI e MADAlENA VICTorINo

Parceiros no programa de acolhimento

Ação cofinanciada por
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Arquitetado a partir de poemas de autores portugueses 

e de visitas ao cancioneiro popular português Poemas 

para Bocas Pequenas assume-se como uma viagem, 

onde o corpo, a linguagem, o pensamento e a imagi-

nação serão guiados por um conjunto de experiênicas 

musicais e sensoriais. 

A partir das temáticas que fazem parte do nosso mun-

do e de questões importantes da vivência nesta faixa 

etária, como a fantasia, os amigos, a casa e o corpo, 

este espetáculo explora as potencialidades musicais da 

linguagem e propõe o ato de pensar e sentir a poesia e 

orintando-nos por simples formas sonoras, espaciais e 

visuais, que ora enquadram, ora escondem, ora reve-

lam as palavras faladas, entoadas ou cantadas.

RECITAL DE pOESIA

12 a 14 JUn

poemas para boCas peQUenas
de MARGARidA MESTRE

50 min.

qui 15h00 e sex 10h30 e 15h00 | público-alvo pré-escolar

lotação 40 participantes

preço 13

sáb 11h00 | público-alvo Famílias (com crianças entre os 3 e os 5 anos)

lotação 40 participantes

preço 2,503
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direção, escrita e interpretação
Margarida Mestre

Cocriação, direção musical e interpretação 
António-Pedro

espaço cénico e figurinos Inês de Carvalho
Consultadoria para a escrita Dina Mendonça 

(especialista em filosofia com e para crianças)
vídeo Helena S. Inverno

produção Companhia Caótica
direção de produção e difusão Stage One

Coprodução rede 5 Sentidos
(Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte

de Ovar, Maria Matos Teatro Municipal, 
Teatro Micalense, Teatro Nacional São João, 
Teatro Municipal da Guarda, Teatro Virgínia

e Teatro Viriato)
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Tem formação na área da educação para a infância. es-

tudou também sonoplastia e Dança no Fórum Dança e 

tem o Mestrado em Teatro do Movimento pela esTC de 

Lisboa. Foi bolseira do Centro Nacional de Cultura em 

Nova iorque, onde aprofundou a prática do movimento 

e da performance e onde iniciou o seu trabalhou de au-

toria.

Teve formação em voz com LynnBook e shelley Hirch 

(Nova iorque), com vários professores e artistas no ins-

titute for the Living Voice, no Centre Artistique interna-

tional Roy Hart, em França, e também com Phill Minton, 

no Co-Lab, no Porto. Atualmente desenvolve uma forte 

atividade na área da Pedagogia para crianças, jovens e 

adultos/formadores na área do corpo e da voz em cru-

zamento com outras linguagens artísticas. Desde 2001 

que, acompanhada por luminosos músicos e outros (i)

lustres colaboradores, descobre e inventa performances 

e objetos poéticos. Tudo Gira foi o seu primeiro espetá-

culo de poesia.

Músico e cineasta. Atualmente, para além de compor 

para dança, cinema e vídeo, desenvolve projetos de “ci-

nema ao vivo”, como Sopa nuvem – um thriller gastronó-

mico e realiza vários espetáculos e ateliers onde filma, 

toca e compõe, tentando aprofundar a relação entre 

imagem, música e som.

Trabalhou com ivo M. Ferreira, Margarida Leitão, Leonor 

Noivo, Vasco Diogo, o Bando, Teatro Meridional, Teatro 

da serra de Montemuro, Ainhoa Vidal, Filipa Francisco, 

Caroline Bergeron, Compagnie sac a Dos (Be), Turak 

(Fr), João Afonso, Clara Andermatt, Real Pelágio, João 

Lucas, Fernando Mota, Camané, Jon Luz, Zé eduardo e 

Artistas Unidos, entre outros.

É atualmente codiretor da Companhia Caótica.

BiOGRAfiA

MARGARidA MestRe

AntÓniO-PedRO
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Sob um sol inclemente, uma mulher enterrada até à 

cintura age como se tal condição fosse a coisa mais 

natural do mundo, respondendo à cruel estranheza da 

sua circunstância com um discurso falsamente bem-

disposto e hábitos ritualizados. Winnie é o seu nome. 

Willie é o marido dorminhoco a quem a mulher dirige 

a sua tagarelice. 

Mais de cinquenta anos volvidos sobre a estreia de Ah, 

os dias felizes, Samuel Beckett continua a surpreender, 

intrigar e perturbar. A peça é recuperada por Nuno Ca-

rinhas que descobre na imobilidade cronometrada da 

obra e na aridez do texto uma metáfora de surpreen-

dente fertilidade, capaz de dar conta da condição hu-

mana como do jogo da representação teatral ou de uma 

civilização devastada.

TEATRO

13 e 14 JUn

aH, os dIas FelIzes
de SAMUEL BEcKETT | encenação nUnO cARinHAS

sex e sáb 21h30 | 90 min.

preço B: 153 (plateia e camarotes) / 103 (frisas frontais) / 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONÍVEL

©
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de Samuel Beckett
tradução Alexandra Moreira da Silva

encenação, cenografia
e figurinos Nuno Carinhas

desenho de luz Nuno Meira
desenho de som Francisco Leal

preparação vocal e elocução João Henriques 
Interpretação Emília Silvestre e João Cardoso

produção TNSJ
Coapresentação Fundação CCB
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o título Ah, os dias felizes, não deixa de ecoar como um lamento nos nossos dias, mas Nuno Carinhas sublinha que 

“Beckett já tem esse estatuto de eternidade, que o faz pertinente em qualquer circunstância”. De qualquer maneira, 

acrescenta, “há aqui muitos fatores de sobrevivência, de resistência e perplexidade perante uma nova realidade que é 

imposta, e que é imposta de fora para dentro – não foi esta mulher que se foi enterrar ali, ela não o diz pelo menos”.

diário de Notícias

// SObrE AH, OS DIAS fELIZES

encenação, cenografia e figurinos Pintor, cenógrafo, 

figurinista e encenador. Como cenógrafo e figurinista, 

trabalhou com os encenadores Ricardo Pais, Fernanda 

Lapa, João Lourenço, Fernanda Alves e Jorge Listopad, 

os coreógrafos Paula Massano, Vasco Wellenkamp, olga 

Roriz e Paulo Ribeiro, e o realizador Joaquim Leitão, en-

tre outros. em 2000, realizou a curta-metragem Retrato 

em Fuga (Menção especial do Júri do Buenos Aires Fes-

tival Internacional de Cine Independiente, 2001). escreveu 

Uma Casa Contra o Mundo, texto encenado por João Pau-

lo Costa (ensemble, 2001). Dos espetáculos encenados 

para o TNsJ, refiram-se os seguintes: o Grande Teatro 

do Mundo, de Calderón de la Barca, trad. José Bento 

(1996); A Ilusão Cómica, de Pierre Corneille, trad. Nuno 

Júdice (1999); o Tio Vânia, de Anton Tchékhov, trad. Antó-

nio Pescada (2005); Todos os que Falam, quatro dramatí-

culos de samuel Beckett, trad. Paulo eduardo Carvalho 

(2006); Beiras, três autos de Gil Vicente (2007); Tambo-

res na Noite, de Bertolt Brecht, trad. Cláudia J. Fischer 

(2009); Breve Sumário da História de deus, de GilVicente 

(2009); Antígona, de sófocles, trad. Marta Várzeas (2010); 

(com Cristina Carvalhal) Exatamente Antunes, de Jacinto 

Lucas Pires, a partir de Almada Negreiros (2011); Alma, 

de Gil Vicente; e Casas Pardas, de Maria Velho da Costa, 

com adaptação de Luísa Costa Gomes (2012). Já em 2013, 

a convite da Casa da Música, encenou Quartett, ópera de 

Luca Francesconi, adaptação do texto de Heiner Müller. 

encenou ainda textos de dramaturgos como Federico 

Garcia Lorca, Brian Friel, Tom Murphy, Frank McGuin-

ness, Wallace shawn, Jean Cocteau, António José da 

silva, Luísa Costa Gomes, entre muitos outros. É, desde 

março de 2009, Diretor Artístico do TNsJ.

emília silvestre nasce no Porto, em 1960, e estreia-se 

com apenas treze anos, numa encenação de Correia Al-

ves. A ligação paterna ao TeP explica em certa medi-

da a sua entrada precoce na companhia. entre 1974 e 

1986, manteve-se exclusivamente no TeP, onde viria a 

contactar com encenadores como Xosé Blanco-Gil, edu-

ardo Freitas, Roberto Merino, Rogério Paulo e Moncho 

Rodriguez, entre outros. No final da década de oitenta, 

BiOGRAfiAS

nunO CARinHAs | enCenAdOR

eMÍLiA siLVestRe | intéRPRete
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já como freelancer, colabora com os Comediantes em 

A Noite da Senhora Luciana, de Copi, com encenação 

de Fernanda Lapa, e integra duas produções do TeAR, 

com encenação de Rogério de Carvalho: o Paraíso Não 

Está à Vista, de Fassbinder, e o Jardim das Cerejeiras, de 

Tchékhov. No mesmo período, completa na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto a licenciatura em Lín-

guas e Literaturas Modernas. Momentaneamente afas-

tada, regressa ao palco em meados dos anos noventa, 

num contexto de esperança restituída perante o novíssi-

mo Ministério da Cultura.

É assim que, em 1996, com Jorge Pinto, João Paulo 

Costa e António Capelo, funda o ensemble – sociedade 

de Atores. o historial da companhia exibe desde cedo 

a confluência das mais variadas dramaturgias, de si-

nisterra a Wesker, de Frank McGuinness a Luísa Costa 

Gomes, num espectro que não excluiu outras fontes, 

principalmente a poesia, e onde figuram nomes como 

eugénio de Andrade, David Mourão-Ferreira, Herberto 

Helder, Hölderlin, Kafka ou Umberto eco. Mais do que 

uma linha programática rígida, o Ensemble pareceu dar 

espaço a uma criação de matriz literária, mas nem por 

isso atribuiu ao texto uma absoluta precedência; havia 

nesse gesto fundador um princípio de autoria extensiva 

ao ator, condicente com a procura de formatos menos 

estáveis e de espetáculos desde a génese implicados 

numa investigação ao lugar, logo potencialmente com-

pósitos, que originou o ciclo a que a companhia chamou 

Atmosferas.

Destes primeiros anos de atividade, refiram-se, por 

exemplo, Atmosfera 2 – Lorca, que juntou em cena emília 

silvestre e o músico Pedro Cardoso, e Cais oeste, de Kol-

tès, que Rogério de Carvalho encenou em 1999, no edifício 

a que ainda chamamos “o futuro Teatro do Bolhão”.

Paralelamente, inicia uma colaboração regular com o 

TNsJ, integrando até hoje sucessivas criações de Ri-

cardo Pais e Nuno Carinhas. em retrospetiva, é um dos 

pilares dessa companhia informal que a instituição foi 

reclamando e que os espectadores associam a uma 

época de arrojo e otimismo dentro daquela casa. e se 

é inevitável recordar o registo a um tempo despojado e 

hierático com que serviu o Coro em Castro, foi possível 

entrever nas Beiras o nervo cómico de raiz popular que 

entretanto Molière mais que confirmou. Uma amostra 

não exaustiva das suas aparições no TNsJ comprova 

quanto baste a diversidade das propostas que foi aco-

lhendo: marca presença em espetáculos de Nuno Cari-

nhas como o Grande Teatro do Mundo, de Calderón de la 

Barca (1996), o Belo Indiferente, de Jean Cocteau (1997), 

A Ilusão Cómica, de Corneille (1999), Beiras, três peças de 

Gil Vicente (2007), Tambores na Noite, de Brecht (2009), e 

Casas Pardas, de Maria Velho da Costa (2012); outros pre-

núncios, mais nítidos, à triangulação de afetos contida 

nestes Ah, os dias felizes: foi sob a direção de Nuno Ca-

rinhas que o Ensemble primeiro abordou a dramaturgia 

irlandesa, com a produção de Molly Sweeney, de Brian 

Friel, e dama d’Água, de Frank McGuinness, e que, em 

coprodução com o TNsJ, se associou à AsséDio, apre-

sentando o Tio Vânia, de Tchékhov (2005), e Todos os que 

Falam, quatro dramatículos de Beckett (2006). 

sob a direção de Ricardo Pais, refiram-se, a título de 

exemplo, A Tragicomédia de dom duardos, de Gil Vicen-

te (1996), Linha Curva, Linha Turva – os Atores Cantam! 

(1999), Hamlet, de shakespeare (2002), e Castro, de Antó-

nio Ferreira (2003); com os mais recentes Turismo Infini-

to, a partir de Fernando Pessoa (2007), e Sombras (2010), 

emília silvestre mereceu forte aplauso dentro e fora de 

portas. o município do Porto atribuíra-lhe, em 2001, a 

Medalha de Mérito Cultural – grau ouro. em 2007, é 

vez de a Associação Portuguesa de Críticos de Teatro a 

distinguir com uma Menção especial pelo conjunto da 

carreira, assinalando as composições fulgurantes que 

fez para a “Carta da Corcunda ao serralheiro”, contida 

em Turismo Infinito, e para a Boca de Não Eu, incluída em 

Todos os que Falam.

o trabalho de emília silvestre respira método e porme-

nor. em parte, é fruto de uma escuta pessoal, do co-

nhecimento a toda a extensão de uma voz musculada 

na cena, mas também em dobragem, ficção televisiva e 

prática pedagógica; por outro lado, manifesta um enten-

dimento da interpretação que não prescinde de sentidos 

prévios, de um idioma mais imediato e universal do que 

as palavras, íntimo e operativo, contido no seu modo de 

realização. os recortes e timbres que tão bem a dis-

tinguem estão, porventura, na base da estreita relação 

que vem mantendo com os encenadores já nomeados, 

bem como com Carlos Pimenta e Rogério de Carvalho. 

Coube-lhe, em anos recentes, uma galeria de persona-

gens plena de contrastes e que despista, de forma gra-

ta, qualquer ideia de type casting: deu corpo às heroínas 

amargas de dueto Para Um e A Voz Humana, que Carlos 

Pimenta dirigiu em 2010 e 2011; serviu com presteza e 

engenho as urdideiras de Molière, em o Avarento e o 

doente Imaginário que Rogério de Carvalho encenou em 

2009 e 2012, respetivamente; e encontrou ainda o alhea-

mento profético do cego Tirésias, na Antígona que Nuno 

Carinhas assinou em 2010.
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Nascido no Porto, em 1956, João Cardoso inicia-se no TUP, 

em 1975. em pleno rescaldo de abril, essa experiência for-

mativa e o encontro com o encenador galego Moncho Ro-

driguez terão sido fundamentais. A passagem ao circuito 

profissional ocorre em 1981, momento em que integra o 

Teatro experimental do Porto a convite do já diretor artís-

tico Moncho Rodriguez. Participa então em espetáculos 

como A Boda dos Pequenos Burgueses, de Brecht, e Viver 

como Porcos, de John Arden. Foi sócio-fundador d’os Co-

mediantes, em 1983, companhia que reuniu nomes como 

os de Rosa Quiroga, isabel Alves e João Paulo Costa, entre 

outros, mas não deixou de marcar presença em espetácu-

los da seiva Trupe, do TeP, do TeAR ou dos Artistas Unidos. 

Nas décadas de oitenta e noventa, acumula uma experiên-

cia de palco estética e programaticamente muito diversa, 

de que são exemplo espetáculos como o Pássaro Verde, de 

Carlo Gozzi, com encenação de João Paulo Costa; o Sonho 

de Uma Noite de verão, de shakespeare, com encenação 

de isabel Alves; A Tempestade, de shakespeare, numa en-

cenação de silviu Purcarete para o TNsJ; Mauser, de Hei-

ner Müller, com encenação de Paulo Castro; e A Tragédia de 

Coriolano, estreia absoluta com encenação de Jorge silva 

Melo, numa coprodução dos Artistas Unidos e ensemble.

É no TeP que assina as primeiras encenações: No Reino 

da Bicharada, de Manuel António Pina (1996), e Comédia 

de Bastidores, de Alan Ayckbourn (1997). Porém, só após 

a fundação da AsséDio – Associação de ideias obscuras, 

em 1998, virá a assumir de modo sistemático essa função. 

É na AsséDio que, de facto, afirma todas as suas valências 

e o exercício efetivo de direção artística. o núcleo original 

da companhia contava com João Pedro Vaz, Paulo eduar-

do Carvalho e Rosa Quiroga; o rumo traçado privilegiaria 

as dramaturgias contemporâneas, quer sob a forma de 

encomenda a autores portugueses, quer através da produ-

ção e publicação de textos inéditos e por estrear, em larga 

maioria provenientes das ilhas britânicas. A raridade destas 

coordenadas fez da AssÉDio um coprodutor frequente do 

TNsJ e levou as suas criações a outras latitudes.

enquanto encenador principal, João Cardoso tem feito a 

mediação entre o texto e a cena com: com sissa Afonso na 

cenografia, Nuno Meira no desenho de luz e Francisco Leal 

na sonoplastia, consolidou um estilo depurado, com dimi-

nuta obrigação de verosimilhança e maior cuidado à criação 

de um perímetro tão limpo quanto evocativo.  os mecanis-

mos atuantes da memória e da imaginação, bem como o 

esbatimento das zonas limítrofes da expressão verbal, inte-

gram decisivamente o trabalho da companhia e foram soli-

citando um apuramento contínuo e bem distribuído. De um 

conjunto de encenações já extenso, devem referir-se Dis-

tante, de Caryll Churchill (2002), Contra a Parede + Menos 

Emergências, de Martin Crimp (2004), Sobressaltos, três 

peças curtas de Beckett (2006), Terminus, de Mark o’Rowe 

(2008), o Feio, de Marius von Mayenburg (2009), e o dia de 

Todos os Pescadores, de Francisco Luís Parreira (2010).

enquanto intérprete, o percurso de João Cardoso é sólido. 

Conta participações em séries como A Viúva do Enforcado, 

os Andrades e, mais recentemente, Conta-me como foi ou 

depois do Adeus. No cinema, é possível encontrá-lo em vá-

rias curtas-metragens, bem como em filmes de Paulo Ro-

cha, Fernando Lopes e Margarida Cardoso. Ator marcada-

mente pulsional, em palco tem interpretado personagens 

loquazes, implicantes, inquisitivas, inventivas, com uma 

agilidade de fôlego e argumentação características. Mas 

também lhe pertencem alguns retratos verdadeiramen-

te pungentes de tipo silencioso e melancólico, em que os 

olhos líquidos, a qualidade e tensão dos movimentos, dei-

xam transparecer uma ignição funda e permanente. e há 

ainda os trabalhos em que equilibra perfeitamente os dois 

pólos, o discurso torrencial e a necessidade de calar, crian-

do fricções vivas e significantes. Merece uma referência 

inequívoca o seu desempenho em espetáculos como Um 

Número, de Caryll Churchill, que João Pedro Vaz encenou 

em 2002; Produto, de Mark Ravenhill, cuja encenação re-

partiu com Rosa Quiroga em 2007; o Concerto de Gigli, de 

Tom Murphy, com encenação de Nuno Carinhas, em 2008; 

A Morte do dia de Hoje, de Howard Barker, cuja interpreta-

ção e direção dividiu com Fernando Mora Ramos; e Vozes 

Familiares, de Harold Pinter, com encenação sua em 2011. 

Para além das referidas coproduções do ensemble e Assé-

Dio, acrescentem-se o Fantástico Francis Hardy, Curandei-

ro, de Brian Friel (2000), Tia dan e Limão, de Wallace shawn 

(2001), o olhar diagonal das Coisas, a partir de poemas de 

Ana Luísa Amaral (2008), e Breve Sumário da História de 

deus, de Gil Vicente (2009), uma produção do TNsJ. Ainda 

no são João, refira-se, por fim, a sua participação em Cas-

tro, de António Ferreira, e Figurantes, de Jacinto Lucas Pi-

res, espetáculos que Ricardo Pais assinou em 2003 e 2004, 

respetivamente.

JOÃO CARdOsO | intéRPRete
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Formaram-se em 2008, quando os músicos já partilha-

vam cumplicidade musical em projetos como os Tora Tora 

Big Band. Os Chibanga Groove, quarteto de jazz, apresen-

ta uma música alegre, com ritmos fortes, muita impro-

visação e influências de vários estilos, como a tradição 

afro-americana, a música africana e os ritmos latinos.

Com este novo projeto, a preponderância do continen-

te africano torna-se especialmente proeminente neste 

quarteto, sobretudo pela presença do guineense Ibrahim 

Galissa, descendente de uma linhagem de mestres de 

Kora.

CAfÉ-CONCERTO / fOyER

18 JUn

CHIbanga groove 
(fT. GALiSSA)

qua 22h00 | 60 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 
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trompete Johannes Krieger
piano Filipe Raposo

baixo/Contrabaixo Francesco Valente
bateria Davide Rodrigues

Kora Ibrahim Galissa

parceria Jazz ao Centro
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É um alemão a residir em Portugal. Além de instrumen-

tista, é reconhecido como compositor arranjador. Com 

formação no jazz, caracteriza-se também pelo ecletis-

mo, é um dos fundadores da Tora Tora Big Band, diri-

ge os seu grupos 3-Bass-Hit e Chibanga Groove, tendo 

participado em projetos tão diferentes como Wishful 

Thinking, Nuno Rebelo Compact Disconcert, Quarteto 

de Yuri Daniel, Amélia Muge, Tito Paris e Danae & os 

Novos Crioulos.

É um pianista e compositor com formação clássica, 

que acabou por desenvolver um interesse pelo jazz. É 

possível vê-lo atuar em diferenets contextos: a solo, em 

trio ou com formações alargadas, trabalhando também 

como compositor, arranjador e pianista para uma série 

de nomes de de topo da música portuguesa, como José 

Mário Branco e Fausto, Joana Amendoeira, Carminho e 

Camané, Amélia Muge, Janita salomé, Vitorino e João 

Afonso. ensina técnicas de composição na Academia de 

Música de santa Cecília, em Lisboa.

Tem-se destacado como membro dos Terrakota e da 

Tora Tora Big Band, tendo trabalhado com Né Ladeiras, 

Kika santos e Looples, Maria Viana, Celina Pereira, Da-

zkarieh, Paulo Flores, etc.

Tem formação jazzística e uma carreira marcada pela 

presença em bandas como os Tora Tora Big Band. Divi-

de a sua atividade por entre a escrita, o ensino e a per-

formance musical.

É natural da Guiné-bissau. A sua linhagem ancestral 

garantiu-lhe um papel especial, o do griot. Desde a sua 

relocalização para a europa, tem estado dividio entre 

Lisboa e Barcelona, participando numa pluralidade de 

projetos com músicos provenientes de toda a europa. 

Além da tradição da África ocidental, tem um gosto par-

ticular pelos encontros improvisados.

BiOGRAfiA

JOHAnnes KRieGeR | tROMPete 

FiLiPe RAPOsO | PiAnO 

FRAnCesCO VALente | COntRABAiXO

dAVide ROdRiGues | BAteRiA

iBRAHiM GALissA | KORA 
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Chegar ao fim de uma viagem não é o fim de um objetivo, é 

precisamente o começo de uma nova etapa. Há respostas 

que são dadas, há vitórias alcançadas, há conclusões ultra-

passadas. Há desejos e metas visíveis.

Neste palco da vida onde às vezes somos o público, outras 

vezes somos a paisagem, usufruímos deste espaço emble-

mático, Teatro Viriato, que sabe tão bem acolher e em modo 

de embrulho de presente, vos oferecemos uma singela par-

te da viagem de um ano de trabalho do nosso lugar!

Da Dança Criativa, à Iniciação à Dança e respetiva Técnica, 

do Hip-Hop ao Jazz, do Clássico ao Moderno e ao Teatro, es-

tes são alguns dos momentos que gostaríamos de partilhar 

convosco. Resta o desejo que a oferta chegue ao seu desti-

natário que o embrulho seja no mínimo de surpresa e que o 

conteúdo permaneça na memória de quem nele participou. 

Ao vislumbrar o presente não se esqueça de que alma vem 

de um Lugar!

Leonor Keil

DANÇA E TEATRO | esPAÇO ABeRtO… eLes FAzeM seu, POR ALGuMAs HORAs Ou ALGuns diAs, O teAtRO ViRiAtO

21, 27, 28 e 29 JUn

apresentaçÕes lUgar presente

+ info em breve

www.teatroviriato.com e facebook.com/teatroviriato

www.companhiapauloribeiro.com

www.lugarpresente.com
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O carro, que no último século se tornou um elemento 

tão predominante das paisagens humanas, é o ponto 

de partida para a criação artística nesta oficina. 

Em Um carro do meu tamanho a criação de um objecto 

plástico será o motivo de exploração, reflexão e cresci-

mento. Serão abordadas as diferentes formas de ma-

nifestação artística, a sua longevidade e efemeridade 

bem como conheceremos artistas que se transforma-

ram em ícones e cujo trabalho continua a influenciar 

novas formas artísticas. 

Dirigida pelo artista plástico Tiago Lopes, esta oficina 

permitirá descobrir diferentes modos de incentivar e 

explorar, sem barreiras, a criatividade.

OfICINA

01 a 04 JUl

Um Carro do meU tamanHo
orientação TiAGO LOPES

ter a sex 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30 

público-alvo dos 8 aos 12 anos

lotação 12 participantes

preço 203 // s/ descontos
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Leonor Keil convidou duas coreógrafas nacionais a 

criarem para si: Olga Roriz e Tânia Carvalho.

Olga Roriz, coreógrafa que tem privilegiado um femini-

no com o qual Leonor Keil nem sempre se identificou, 

é a criadora de Bits & Pieces, coreografia onde  a in-

térprete mergulha nas suas memórias, numa viagem 

traçada previamente. 

Tânia Carvalho, coreógrafa de uma nova geração com 

uma estética singular, coreografou o solo Como é que 

eu vou fazer isto?. Um trabalho onde o artista em ação 

contrasta com o artista na solidão dos bastidores, re-

vela-se assim o artista em introspeção, com as suas 

inquietações e medos.

DANÇA

05 JUl

bIts & pIeCes
coreografia OLGA RORiz

Como É QUe eU voU Fazer Isto?
coreografia TÂniA cARvALHO

sáb 21h30 | 40 min. aprox. c/ intervalo

preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis

m/ 12 anos

ESpAÇO CRIANÇA DISpONÍVEL
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Bits & Pieces
direção e espaço cénico Olga Roriz

Interpretação Leonor Keil
pósprodução áudio João Raposo

produção Companhia Paulo Ribeiro 

Como é que eu vou fazer isto?
Coreografia Tânia Carvalho 

Interpretação Leonor Keil 
Figurinos e desenho de luz Tânia Carvalho 

produção Companhia Paulo Ribeiro 
Coprodução A Oficina – Centro Cultural Vila 

Flor, Centro Cultural De Belém e Teatro 
Nacional São João 

parceria Teatro Viriato
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A dança da Leonor inquieta-me. Inquieta-me positivamente. Inquieta-me... e não consigo tirar os olhos dela. Parece-me 

que tem lá dentro um grito muito alto, muito grande. Um grito que é capaz de nos varrer a todos e nos pôr fora do teatro. 

Voados... num instante. 

Há qualquer coisa que habita o corpo da Leonor e que é maior que ela, e, por isso, esse grito, enorme, gigante, está sem-

pre prestes a sair... mas nunca sai. Não que isto seja a “ verdade” da Leonor, mas, a minha “ verdade” ao vê-la. 

Quero trabalhar com a Leonor a partir desta ideia de inquietação, de vontade de gritar, mas não gritar. de algo dentro 

muito grande que, em vez de sair de uma vez, vai saindo devagar, e de várias formas. Até que... 

Tânia Carvalho

Não se trata do 7.º volume de Em busca do tempo perdido, de Proust, mas sim de um verdadeiro e inesperado reencontro 

de duas mulheres separadas há décadas pelo fio que as une, a dança. 

Leonor mergulhará nas suas memórias, enquanto eu traçarei o percurso da sua viagem. Armadilhadas de tudo o que 

vivemos e despidas do saber uma da outra, vamos, por fim, acertar o passo por instantes. E, quiçá, descobrir que nunca 

nos separámos.

olga Roriz

COMO É qUE EU VOU fAZER ISTO?

BITS & pIECES
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da primeira vez que Tânia Carvalho, hoje com 36 anos, viu a bailarina Leonor Keil, hoje com 40, a coreógrafa lembra-se 

apenas “de uns quadradinhos de luz e de uma mão que era iluminada”. Mas lembra-se, sobretudo, da impressão que lhe 

causou uma bailarina que “chamava muito a atenção no meio dos outros”. Estávamos em 1996, e na efervescência da 

dança contemporânea portuguesa, a viver a primeira década de transformação, a presença de Leonor Keil, nas peças de 

Francisco Camacho ( Primeiro Nome: Le , 1994; dom São Sebastião , 1996), fazia-se notar pelo modo como, por uma graça 

natural, “era difícil olhar para os outros”. Na altura três anos faziam toda a diferença.

“Achamos sempre que nunca vão querer trabalhar connosco. Estão lá tão longe”. Mas hoje, quando três anos já não 

importam, Leonor Keil está sozinha em palco, entregue nas mãos de Tânia Carvalho, com quem a bailarina sempre quis 

trabalhar mas sempre achou “que era muito difícil”.

Como é que eu vou fazer isto?, que estreia esta tarde no Teatro Viriato, em Viseu, onde Leonor Keil passou os últimos 

quinze anos, como intérprete da companhia Paulo Ribeiro, é o primeiro passo para um novo ciclo na vida da bailarina. Na 

surpresa de encontrar alguém, como Tânia Carvalho, que “já traz tudo feito”, o título, os movimentos, as ideias, Leonor 

encontrou uma “subtileza nos detalhes, do trabalho cirúrgico que faz com que não se saia indiferente”.

o solo é uma experiência onze anos depois, ao nível de um outro passo que podia ter mudado a sua vida, o solo S olitary 

Virgin, que concebeu para Javier de Frutos e levou ao Festival de Avignon, em França, a primeira apresentação da dança 

portuguesa no histórico festival francês. Seguir-se-á olga Roriz, a quem Leonor chamava de professora, quando a encon-

trava na Escola de dança do Conservatório Nacional. Em março, quando Como é que eu vou fazer isto? e Bits and Pieces , 

se apresentar no Centro Cultural de Belém, será mais claro este novo caminho da vida de uma bailarina que “queria voltar 

a ter a sensação de ser intérprete”.

Ao longo dos anos, no interior da Companhia Paulo Ribeiro, uma presença solar, que efetivamente ocupava um espaço 

sem nunca se impor aos outros. Ainda assim, essa presença, essa inevitável sombra, deu-lhe uma menção honrosa, em 

1996, pela participação em R umor de deuses nos V Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint denis, 

em França, e em 1999, o Prémio Revelação - José Ribeiro da Fonte, do então Instituto Português das Artes do Espetáculo, 

hoje direção-geral das Artes. Tânia Carvalho sempre parca em palavras, descreve Leonor Keil da forma mais pragmática 

possível: “não é preguiçosa, não dorme, aprende rápido, quer mesmo fazer, e fazer bem o que eu quero”. 

Esta exigência é também uma margem de erro que a bailarina quer dar ao coreógrafo: “Às vezes eu própria não sei muito 

bem o que dar. É muito fácil darmos aquilo que nos é fácil. Talvez seja respeito, mas é um desejo de saber que posso 

fazer outras coisas. E um respeito pela pessoa que tenho à frente e a quem não gosto de dar o que já dei a outros. Quero 

perceber bem que palavras, e que imagens, as pessoas usam. A maneira como falam, como fazem as pontuações, como 

ouvem e veem o que lhe dou, e qual é o seu tempo de reação. Tudo isso matéria para eu poder explorar.” Este novo solo 

existe como se fossem duas coreografias a correr em paralelo, uma mais expressiva, que faz lembrar o tour de force que 

Leonor tinha em Noite de Reis (2006, encenação John Mowat), e outra mais interior, que se aproxima do modo como Tânia 

Carvalho explora o silêncio nas suas próprias peças, como se fossem campos de tensão magnética.

Mas é, na sua brevidade, o resumo mais aproximado ao modo como Leonor Keil pensa, agora, à distância que a celebra-

SOBRE COMO É qUE EU VOU fAZER ISTO?
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ção de 20 anos de carreira permite: “deixei que despertassem em mim coisas que, mesmo pequenas, eram distintas, de 

memória, de um lado negro que não sabia que tinha, um humor que eu sei ser mais natural em mim.”

das coreografias de Francisco Camacho a Paulo Ribeiro, do cinema de Solveig Nordlund e Edgar Pera, das encenações 

de José Wallenstein e Nuno M. Cardoso, entre outros, Keil diz que foi aprendendo a saber reagir ao que lhe era pedido. 

de cada um posso saber de momentos particulares que suscitaram emoções e movimentos. Mas o que lhes dei não sei. 

Posso não saber verbalizar mas guardo muito boas memórias de cada criação. Muitas vezes estou a fazer coisas e a cri-

ticar, antes mesmo de a completar, porque me estou a lembrar do que já fiz e, por isso, quero descobrir outro caminho”.

Vinte anos depois, Keil diz estar “ mais calma e mais disponível”. “Percebo que, antes, a minha energia era sempre igual. 

Agora tenho esta capacidade de querer mesmo ver, de me transformar.” No fim, é só isto: “Eu não quero nada. Que façam 

de mim o que quiserem.”

Tiago Bartolomeu Costa

Nasceu em Ponta Delgada, em 1973. iniciou os seus es-

tudos em Dança na escola de Dança de Maputo (Moçam-

bique), concluindo a sua formação na escola de Dança 

do Conservatório Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de Dança/Teatro trabalhou com Joana 

Providência, Madalena Vitorino, Marta Lapa, João Fia-

deiro, Paulo Ribeiro, Francisco Camacho, Amélia Ben-

tes, José Wallenstein, Cláudio Hochman, John Mowat , 

Rafaela santos, Giacomo scalisi , Companhia TPo (itá-

lia), Luis el Gris (pogo Teatro) Francisco Campos (projeto 

Ruinas), Nuno M. Cardoso (Cão Danado). 

Foi assistente de ensaios do coreógrafo João Fiadeiro na 

obra Branco sujo e de Paulo Ribeiro na obra New Age 

para o NDT 3, Holanda. 

No cinema destaca a sua participação em É só um minu-

to, de Pedro Caldas, Contra Ritmo, de João Figueiras, Pás 

perdu, de saguenail , o Barão e Cinesapiens, de edgar 

Pera. 

No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ri-

beiro, da qual é intérprete regular desde 1995, foi-lhe 

atribuída uma Menção Honrosa pela sua interpretação 

na obra Rumor de deuses nos V Rencontres Chorégra-

phiques Internationales de Seine-Saint-denis, 1996, e, em 

1999, foi-lhe atribuído o Prémio Revelação – José Ribeiro 

da Fonte, pelo instituto Português das Artes do espetá-

culo. em 2002, foi uma das intérpretes escolhidas para 

participar no programa Vif du Sujet, do Festival d’Avignon, 

para o qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos (solo 

Solitary Virgin). 

É, desde 2003, a responsável pelo desenvolvimento de 

projetos de âmbito pedagógico no Lugar Presente em 

Viseu.

BiOGRAfiAS

LeOnOR KeiL
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Nasceu em 1976 (Portugal), vive e trabalha entre Viana 

do Castelo e Lisboa. Aos cinco anos iniciou-se nas au-

las de dança clássica e em 1995 começou a frequentar a 

escola superior de Dança, em Lisboa. Dois anos depois, 

ingressou no Curso de intérpretes de Dança Contem-

porânea, no Fórum Dança (Lisboa). em 1999, obteve o 

primeiro apoio do estado para uma criação sua. Já em 

2005, realizou o Curso de Coreografia da Fundação Ca-

louste Gulbenkian. 

Ao longo da carreira, tem desenvolvido vários trabalhos, 

como intérprete e como criadora, em colaboração com 

diferentes coreógrafos: Clara Andermatt, Carlota Lagi-

do, Filipe Viegas, Francisco Camacho, Luís Guerra e Vera 

Mantero. 

Como atriz, trabalhou com a associação Projeto Teatral. 

enquanto coreógrafa e intérprete, criou, entre outras, 

as seguintes peças: de mim não posso fugir, paciência! 

(2008), danza Ricercata (2008), Movimentos diferentes #4 

#5 #6 (2009), Der Mann Ist Verrückt (2009), olhos Caídos 

(2010), Icosahedron (2011), 27 ossos (2012) e ainda o Re-

verso das Parlavas (2013) e Sincopa (2013). 

Desenvolve ainda projetos musicais com voz e piano, es-

tando, neste momento, a frequentar aulas de piano com 

Yuri Popov. É cofundadora da associação de promoção 

cultural Bomba suicida.

Natural de Viana do Castelo, teve como formação artís-

tica, na área da Dança, o curso da escola de Dança do 

Teatro Nacional de s. Carlos, com Ana ivanova, e ainda 

o curso da escola de Dança do Conservatório Nacional 

de Lisboa. 

em 1976, integrou o elenco do Ballet Gulbenkian, sob 

a direção de Jorge salavisa, permanecendo até 1992 

na companhia onde foi primeira bailarina e coreógrafa 

principal. em maio de 1992, assumiu a direção artísti-

ca da Companhia de Dança de Lisboa. em fevereiro de 

1995, fundou a Companhia olga Roriz, da qual é diretora 

e coreógrafa. 

o seu reportório na área da dança, teatro e vídeo é cons-

tituído por mais de 90 obras, onde se destacam as peças 

Treze Gestos de um Corpo, Isolda, Casta diva, Pedro e Inês, 

Paraíso, Electra, Nortada e A Sagração da primavera. 

Criou e remontou peças para um vasto número de com-

panhias nacionais e estrangeiras, entre elas o Ballet 

Gulbenkian e Companhia Nacional de Bailado (Portu-

gal), Ballet Teatro Guaira (Brasil), Ballets de Monte Carlo 

(Mónaco), Ballet Nacional de espanha, english National 

Ballet (U.K.), American Reportory Ballet (e.U.A.), Maggio 

Danza e Alla scala (itália). 

internacionalmente, os seus trabalhos foram apresen-

tados nas principais capitais europeias, assim como nos 

e.U.A., Brasil, Japão, egito, Cabo Verde, senegal e Tai-

lândia. 

Tem ainda um vasto percurso de criação de movimento 

para o teatro e ópera. e, na área do cinema, realizou três 

filmes: Felicitações Madame, A Sesta e Interiores.

tÂniA CARVALHO 

OLGA RORiz 
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Numa parceria entre o Teatro Viriato e o Cine Clube 

de Viseu, Bruno Pinto, músico e compositor residente 

em Viseu, musica ao vivo a curta-metragem Paris Qui 

Dort, de René Clair. 

Rodado em 1925, é considerado o primeiro filme de 

ficção científica filmado em Paris. A história centra-

se em torno de um cientista que inventa um raio capaz 

de adormecer toda a cidade, exepto um grupo imune 

que será o foco de toda a trama. Experimental e sur-

realista, contém uma forte narrativa literária. 

Visto como um realizador de vanguarda, René Clair é 

conhecido por fazer uso criativo da sátira e crítica à 

sociedade e economia vigentes.

fILME-CONCERTO / fOyER 

09 JUl

parIs QUI dort
de REnÉ cLAiR (1925)

musicado ao vivo por BRUnO PinTO

qua 22h00 | 40 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 

em parCerIa Com CIne ClUbe de vIseU

©
 d

R
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absolUta



62 · dim

É músico e compositor residente em Viseu. Toca gui-

tarra elétrica, colaborando em projetos de estilos diver-

sos. Destaca-se a sua colaboração nos Tranglomango, 

grupo de música tradicional rock/folk, no Coletivo Gira 

sol Azul, grupo mutante que além de versões colabora 

em criações originais diversas e ainda outros como Tan-

gerine, Tributal, GsA ensemble e orquestra (in)fusão. 

Atualmente integra como cocriador e intérprete os es-

petáculos Canção para tio Quim (Teatro Mais Pequeno do 

Mundo), Pequenos Piratas e Primeira Viagem ao Espaço 

(Casa da Música).

BiOGRAfiA

BRunO PintO
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Centro de artes do espeCtÁCUlo de vIseU 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo 

• Paula Garcia Diretora Adjunta • Ana Cláudia Pinto Assistente de Direção • Maria João 

Rochete Responsável de Produção • Carlos Fernandes Assistente de Produção • Nelson 

Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues 

Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes 

Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • Raquel Marcos Assistente de 

Secretariado • consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • colaboradores 

António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • 

Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António 

Pinto Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público André 

Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, 

Franciane Maas França, Francisco Pereira, Joana Tarana, João Almeida, Luís Sousa, 

Margarida Fonseca, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral e 

Vânia Silva. 

Estrutura financiada por

colaboração técnica
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infORMAÇÃO GERAL

desContos teatro vIrIato
(exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 
bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do 
Teatro Municipal da Guarda; sócios da ACeRT; sócios do Cine Clube de Viseu; 
Profissionais do espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e 
sMAs, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de Freguesias 
Urbanas e Municípios membros institucionais das obras sociais 
e Grupos de >10 px, m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

desConto para Compra anteCIpada
até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

*Peça o seu cartão na bilheteira.

em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas 
permitem-lhe beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao 
selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência.
informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

espaço CrIança
orientação RAQUeL MARCos e TiAGo LoPes
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro viriato.

este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

novo!

assInatUras

Mini

Preço
a 103

2

Preço
b 153

1

Total de 
bilhetes

3

custo 
normal

353

Preço 
assinatura

153

Livre*     descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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*aplicáveis todos os descontos  |  o preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

plateia

fr
is

a 
c

fr
is

a 
d

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

fr
is

a 
A

1

fr
is

a 
B

1

2 25 5c

3 36 6d

4 47 7E

5 58 8f

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11i

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

preço b

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001

≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço desempregado 2,501

(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

camarotes

22 Lugares

frisas frontais

14 Lugares

frisas laterais

56 Lugares

PLAnTA dE SALA
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O teatro Viriato agradece aos Mecenas e Amigos pelos generosos contributos que tornaram possível anga-

riar, desde janeiro de 1999, cerca de 560.000,003 de donativos. Por vontade dos doadores, parte deste valor 

foi canalizado para financiar o acesso de público carenciado, na sua maioria jovens e crianças, às atividades 

do teatro Viriato.

Amigos · 2014

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

allegro BMC CAR; 

Moderato Família Caldeira Pessanha; 

andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco;

adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Mafalda seabra Abrantes 
• Ana Maria Ferreira Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra 
Ferreira • Armanda Paula Frias sousa santos • Benigno Rodrigues • Carlos Manuel dos 
santos Reis • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto 
• Fernando soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças • Geraldine de Lemos • 
isabel Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • José Gomes 
Moreira da Costa • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Maria de Fátima Ferreira • 
Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Rodrigues Ferreira Moreira 
de Almeida • Maria de Lurdes da silva Alves Poças • Marina Bastos • Martin obrist e Maria 
João de ornelas Andrade Diogo obrist • Miguel Costa e Mónica sobral • Nanja Kroon • 
Neuza de oliveira Martins • Patrícia Morgado Costa Mateiro santos • Paula Nelas • Raul 
Albuquerque e Vitória espada • Ricardo e Conceição Brazete • Teresa da Conceição Azevedo 
• Vítor Domingues • 3XL segurança Privada Unipessoal, Lda;

júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa seabra Abrantes • eduardo Miguel de Amorim 
Barbosa • Júlia Pereira Arede oliveira Costa • Maria Leonor Teixeira Ferreira David Martins 
• Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2014



dim · 67

algUmas vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros
na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACeRt para a programação
do Novo Ciclo ACeRT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do teatro Municipal da Guarda; 

·  oferta de 30 pontos/52 no cartão FnAC, aquando da adesão a
este cartão (esta oferta não é cumulável com outras promoções);

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica)
e na Psicosoma;

·  Descontos no Forlife.

A PARtiR de 533 por ano!
seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes 
gratuitos e de descontos no teatro Viriato e em outras instituições 
culturais da região, nossas parceiras. 

Faça-se amIgo... 



vIrIato teatro mUnICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC viseu · 3501-909 vIseU 

bilheteira 232 480 119 · de 2ª a 6ª feira, das 13h00 às 19h00 

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa
e-mail anarodrigues@teatroviriato.com

telefone 232 480 110

serviço de imprensa online http://www.teatroviriato.com


