
IMPRENSA
ABR/JUL’13

DOSSIÊ DE



02 · dim

PROGRAMAÇÃO

ABRIL

06 ABR a 31 JUL MODOS DE VER

09 e 10 ter
qua

CARA15h00
10h30 e 15h00

20 sáb 15h30 às 18h30 ISTO É ARTE?!!
PARA UMA APROXIMAÇÃO À ARTE CONTEMPORÂNEA

22 a 24 seg a qua 10h30 e 15h00 HISTÓRIAS MAGNÉTICAS
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A Primavera surge sempre como um tempo de li-
bertação. Parece que saímos de uma zona de som-
bra e avançamos para a claridade. É um tempo 
globalmente propício e nós, claro está, afinamos 
com a força da natureza. 

Vem aí uma programação ainda mais interveniente 
e responsável, em consonância com a propalada 
crise da conjuntura actual e com a revitalização 
que a dinâmica cultural pressupõe. Pela frente 
temos longevidade e, finalmente, a concretização 
de um projecto que idealizei em 2007: o Viseu a...  
que agora pode acontecer, com o financiamento do 
QREN e da Comunidade Intermunicipal da Região 
Dão Lafões. Partimos ainda para um novo ciclo 
com a satisfação que nos deixaram projectos pio-
neiros, desencadeados no âmbito da programação 
dos últimos meses, como é o caso do K CENA – 
Projecto Lusófono de Teatro Jovem, que ultrapassou 
todas as nossas expectativas.

O Teatro Viriato é, cada vez mais, casa de eleição 
do público, ou melhor, dos públicos, de geografias 
diversas. Mas também dos artistas. Ao longo do 
último ano, sem contar com residências artísticas, 
acolhemos 381 artistas, 225 sessões, a que assisti-
ram mais de 15 mil pessoas numa sala que, apesar 
de tudo, tem uma lotação pequena. Pergunto-me o 
que se poderá fazer mais para além do entusiasmo 
e do profissionalismo dos nossos colaboradores, 
da determinação e da criatividade que renovamos, 
a cada dia, para levar mais longe esta missão de 
serviço público? Aliás, esta postura é comum a to-
dos os  colegas de profissão: a vontade de nos sur-
preendermos e de nos ultrapassarmos é inerente 
ao metabolismo de qualquer artista, de qualquer 
programador, de qualquer director artístico que 
vive os seus dias e noites em função da sua missão 

que, no caso do Teatro Viriato, é tutelada por orga-
nismos do Estado. 

Mas como será que o Estado avalia esta postura 
dinâmica, apostada em conseguir fazer sempre 
mais e melhor com menos recursos? Tomemos, 
como exemplo, a Direcção Regional de Cultura do 
Centro (DRCC), uma estrutura, dita de proximida-
de, cuja missão deveria passar por conhecer, em 
pormenor, as instituições culturais e artísticas que 
operam na sua região e por ser um agente de diá-
logo, capaz de operar em sintonia com estas ins-
tituições, procurando potenciar a sua acção. Uma 
postura de proximidade especialmente pertinente 
e decisiva no momento de avaliar o desempenho 
de todas estas estruturas, em sede das candida-
turas aos apoios às artes.  Perante os parâmetros 
exigidos de rigor, minúcia, estratégia, parcerias e 
visão de futuro, é legítimo esperar o mesmo da tu-
tela, sobretudo quando se trata de medir o valor 
e o mérito de um projecto artístico. Curiosamen-
te a fundamentação dessa avaliação por parte da 
DRCC - ainda recente - acabou por se esgotar em 
três linhas, a que aliás só tivemos acesso quando 
pedimos que nos facultassem essa informação. A 
falta de uma fundamentação rigorosa, que é pró-
pria dos procedimentos destes concursos, levanta 
uma nebulosa preocupação sobre a forma como 
a DRCC encara a sua missão de serviço público e 
como concebe a sua estratégia de valorização do 
território em que lhe compete intervir.  

Atendendo à actual conjuntura económica e con-
siderando o investimento que é feito para manter 
em funcionamento estes organismos de proximi-
dade do Estado talvez seja pertinente perguntar 
para que servem, realmente, estas estruturas, que 
afinal consomem tanto e parecem estar tão pouco 

EDITORIAL



06 · dim

próximas dos seus agentes. A gordura que não se 
transforma em energia pesa e entrava. A Direcção 
Regional de Cultura do Centro custa mais por ano 
que o somatório de todas as estruturas culturais 
que são apoiadas pelo Estado na região Centro, no 
âmbito dos apoios tripartidos às artes. Estrutu-
ras que imprimem uma dinâmica única nos seus 
territórios, que promovem a circulação do tecido 
artístico, que aproximam a arte das suas comuni-
dades. Se é tão necessário cortar e economizar, 
eliminem-se as gorduras e deixem-nos trabalhar!

Paulo Ribeiro

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 cidade e o território unificam as propostas que vão 

passar pelo palco do Teatro Viriato entre abril e julho 

deste ano. A estreia de um projeto com a comunidade, 

Heaven (título provisório) orientado pelo coreógrafo An-

dré Mesquita e que nasce a partir de Viseu, enquanto 

laboratório criativo, e a festa do Viseu a 01 do 06, cuja 

programação integral será divulgada em breve, são 

apenas alguns dos acontecimentos de um quadrimestre 

marcado pelo regresso do Teatro Meridional, do Teatro 

do Vestido, de Olga Roriz, de Henrique Rodovalho e de 

Tom Zé. A par da programação regular, o Teatro Viriato 

aposta em parcerias artísticas nacionais e internacio-

nais, com ênfase na promoção de coproduções, como 

acontece em Wilde e Esta cidade é minha e eu quero vi-

ver nela, um projeto de Joana Craveiro/Teatro do Vesti-

do, que será apresentado no âmbito do Viseu a 01 do 06. 

Paralelamente, destaque ainda para a intensificação do 

acolhimento de residências artísticas (ver pág. 09) e do 

apoio aos Artistas Associados (ver pág. 11), convidando 

Ana Bento (música) para se juntar a Graeme Pulleyn, 

Rafaela Santos, Romulus Neagu, Sónia Barbosa e 

Fernando Giestas.

A nova temporada abre, precisamente, com Wilde (06 

de abril) que se baseia na peça O Leque de Lady Win-

dermere, de Oscar Wilde e que resulta da colaboração 

invulgar entre a companhia de teatro mala voadora e 

o bailarino e coreógrafo Miguel Pereira. Uma crítica 

social extravagante, carregada de ironia, para esque-

cer os dias negros. Ainda no âmbito do teatro, o Teatro 

Viriato acolhe mais três espetáculos: O Senhor Ibrahim 

e as Flores do Corão, Pedra-Pão e Adalberto Silva Silva. 

No ano em que o Teatro Meridional comemora os seus 

20 anos de existência e numa altura em que o contexto 

social e político promove inquietantemente a insegu-

rança, Miguel Seabra escolheu encenar e contar uma 

história onde a simplicidade e a dimensão afetiva são o 

esteio da representação: O Senhor Ibrahim e as Flores 

do Corão (20 de abril). Com direção de Patrick Murys, 

Pedra-Pão (04 de maio), um projeto-satélite da Circo-

lando, convida o público a ver o dia a dia de várias pers-

petivas diferentes, fazendo emergir a poesia, o absurdo 

e o movimento das personagens, e, Adalberto Silva Sil-

va (09 de maio), de Jacinto Lucas Pires, um anti-herói 

que, num formato de café-teatro partilha as suas an-

gústias e desamores. 

A dança estará presente através de coreógrafos de re-

nome e coreografias distintas. Shelters (11 de maio), 

pela Companhia Instável, propõe uma viagem ao uni-

verso do coreógrafo israelita Hofesh Shechter, revisi-

tando duas das suas primeiras coreografias: Fragments 

e Cult e Under a Rock criada, propositadamente, para a 

companhia portuguesa. Céu na Boca (18 de maio), de 

Henrique Rodovalho, marca os 25 anos da Quasar Cia. 

de Dança (Brasil), num espetáculo que cruza os dese-

jos com a realidade. Por fim, o Teatro Viriato apresenta 

A Sagração da Primavera (15 de junho) coreografada e 

interpretada por Olga Roriz, no ano em que esta com-

posição musical de Igor Stravinsky e coreografia de 

Vaslav Nijinsky comemora o seu centenário.

Divino Sospiro, apresentada em parceria com o Fes-

tival de Música da primavera; Miguel Moreira; Osso 

Vaidoso; Lokomotiv; Tom Zé e 20 Fingers “De Mozart a 

Chico Buarque” são os músicos/projetos musicais que 

ocupam o Teatro Viriato durante os próximos meses e 

cujas sonoridades se distribuem pela sala e pelo café-

concerto. Em residência no Centro Cultural de Belém, a 

orquestra Divino Sospiro (12 de abril), dirigida pelo seu 

fundador e diretor musical Massimo Mazzeo, interpreta 

um programa que convida a uma incursão ao mundo 

da música barroca. Um mês depois, Miguel Moreira (16 

de maio) sobe ao palco com o novo trabalho “Câmbio”, 

acompanhado por músicos que admira e com quem 

tem uma grande afinidade e cumplicidade musical 

permitindo assim a procura do equilíbrio entre música 

escrita e improvisada. Osso Vaidoso (13 de junho), de 

Alexandre Soares e Ana Deus, regressa ao Teatro Viria-

to com os temas do novo disco, ainda por lançar, mas 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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que procuram junto do público a destreza e a forma 

que os tornará mais “crescidos”. Trabalhar com Mário 

Delgado ou José Salgueiro tem sido um grande desafio 

ao senso comum na medida em que, com eles, Carlos 

Barretto tudo pode experimentar, criando um som úni-

co de grande coesão e beleza, alicerçado na cumplici-

dade, na abertura de espírito e, sobretudo, no trabalho 

intenso desenvolvido ao longo destes anos. Este trio 

apresenta-se no foyer com o projeto Lokomotiv (19 de 

junho). Com o pano quase a cair e, em jeito de celebra-

ção, Tom Zé (10 de julho) apresenta o seu Tropicália Lixo 

Lógico, num concerto que promete, à semelhança de 

2010, não deixar ninguém indiferente. Mas a temporada 

termina com 20 Fingers “De Mozart a Chico Buarque” 

(12 de julho), um espetáculo transversal marcado pelo 

ritmo, pela dança e pelo humor. A interação, em tempo 

real, entre pianistas e video jammer faz deste espetácu-

lo uma experiência sensorial completa a que ninguém 

ficará indiferente, plena de luz, cor e animação. 

A nova temporada arranca também com uma progra-

mação de Sentido Criativo repleta de propostas, voca-

cionadas para diferentes idades e níveis de ensino, que 

pretendem estimular e desenvolver aprendizagens e 

competências, através da arte. Logo em abril, o Tea-

tro Viriato apresenta Cara (09 e 10 de abril), de Aldara 

Bizarro uma performance dirigida ao 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico, que propõe tecer a história da identi-

dade portuguesa desde o império até aos dias de hoje 

numa perspetiva dialogante, que informe e emocione, 

e que apresente as visões de quem está nos outros ter-

ritórios. Isto é Arte?!! – Para uma aproximação à arte 

contemporânea (20 de abril) pretende abrir caminhos 

numa reflexão sobre a arte, cruzando diferentes gé-

neros artísticos e tempos históricos, numa conversa 

orientada por Magda Henriques e dirigida a Amigos e 

Mecenas do Teatro Viriato e público interessado na te-

mática. Ainda para público escolar, desta vez, apenas 

para o 1º ciclo do Ensino Básico, Histórias Magnéticas 

(22 a 24 de abril), um projeto do guitarrista e composi-

tor Sérgio Pelágio que consiste na composição de ban-

das sonoras para histórias infantis, e que, desta vez, 

parte de um grande clássico universal Dom Quixote de 

La Mancha. Um corpo que dança (08 a 10 de maio), ofici-

na de dança orientada por Marina Nabais, é a proposta 

para o pré-escolar (4 a 6 anos) que procura explorar a 

importância do corpo como forma de expressar emo-

ções através do movimento, do tempo, do ritmo e da 

poesia que só a dança pode contar. E, por fim, para o 

início de mais um período de férias escolares, Imalavra 

(03 a 05, 08 e 09 de julho), uma oficina orientada por 

Raquel Balsa, que propõe um reencontro com a pala-

vra, a partir da sua imagem e dos seu elemento mais 

simples: a letra. 

Para ver, de 06 de abril a 31 de julho, Modos de Ver, 

uma exposição de fotografias coreografadas por André 

Mesquita, Artista Residente (ver pág. 10) do Teatro Viria-

to em 2013, que servem uma visão captada pelo olhar 

do outro sobre a criação coreográfica. Alinhadas crono-

logicamente, desde o princípio da plataforma TOK’ART, 

procuram espelhar a impressão coreográfica passada e 

presente de André Mesquita e do seu percurso nacional 

e internacional. As fotografias que compõem esta mos-

tra foram captadas por diversos fotógrafos profissionais, 

mas também por bailarinos curiosos. 
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A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao público. Cons-

ciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o Teatro Viriato 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 trabalho, usufruindo da oportu-

nidade de experimentar e testar opções em palco, potenciar os resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das 

apreciações de alguns convidados para conversas pós-ensaios e/ou apresentações informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é concedido a cada companhia, artista ou projeto, esta cooperação 

fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma descentralização dos focos de formação e 

criação ao nível das artes de palco.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

DANÇA/PROJETO COM A COMUNIDADE

06 ABR a 09 JUN

HEAVEN (TÍTULO PROVISÓRIO)

de ANDRÉ MESQUITA (Artista Residente // 2013)

DANÇA

05 a 12 MAI 

SHELTERS
coreografia HOFESH SHECHTER

COMPANHIA INSTÁVEL

VISEU A 01 DO 06 // TEATRO

20 a 31 MAI

ESTA É A MINHA
CIDADE E EU QUERO
VIVER NELA
de JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO 

DANÇA

15 a 19 JUL 

“MOVEMENT IS BEST
ENCOURAGED BY STATIC 
OBJECT” (TÍTULO PROVISÓRIO)

coreografia MARIA RAMOS

TEATRO

22 a 26 JUL 

O CANTO DO IMPERADOR
encenador MARTIM PEDROSO
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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. Nesse sentido, durante o próximo ano, acolhe na sua 

programação anual o Artista Residente. Desta vez, o artista convidado será o coreógrafo André Mesquita, que é desafiado 

a olhar para a cidade de Viseu e para a sua comunidade como matéria de laboratório. Ao longo do ano, serão desenhadas 

várias ações que passam pela apresentação do seu novo trabalho, pelo envolvimento da comunidade no processo criativo, 

ações educativas e de extroversão para o espaço público.  

ANDRÉ MESQUITA 

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

cional de Bailado. Iniciou a sua carreira como bailarino na CeDeCe (Setúbal) e na Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo 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.Em Portugal tem criado através 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’2013:
ANDRÉ MESQUITA
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Ciente do seu papel na consolidação dos laços com a comunidade e com os espaços da cidade, enquanto promotores de 

atividade artística local e “embaixadores” de um Teatro de que fazem parte, o Teatro Viriato tem apostado na fixação de 

artistas profissionais da área das artes performativas em Viseu, o que permite que possa desenvolver diversos projetos 

com a comunidade sem ter de recorrer necessariamente a profissionais sediados em Lisboa ou Porto.  Fruto desta apos-

ta e do consequente crescimento destes artistas, estimulado e acompanhado de perto pelo Teatro Viriato, têm vindo a 

aumentar exponencialmente os projetos artísticos que nascem em Viseu e partem em itinerância pelo país, imprimindo 

à cidade uma dinâmica criativa sui géneris.  Depois de vários anos de saudável colaboração e da associação formal de 

Graeme Pulleyn (encenador, ator), Rafaela Santos (encenadora, atriz); Romulus Neagu (coreógrafo, bailarino), Sónia 

Barbosa (encenadora, atriz), Fernando Giestas (dramaturgo) e, agora Ana Bento (música) ao projeto artístico do Teatro, a 

relação com os mesmos será intensificada, utilizando as suas valências para dar corpo a projetos de relevo social, para 

desenvolver a formação artística nas áreas do teatro, dança e música e para realizar projetos conjuntos virados para a 

comunidade. Os Artistas Associados continuarão a beneficiar do Teatro Viriato como espaço de residência, com apoio téc-

nico de uma equipa profissional. 

ARTISTAS ASSOCIADOS
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O designado “teatro de repertório” assenta num princí-

pio de repetição e diferença: a mesma peça é apropriada 

por sucessivas companhias, ou por sucessivos encena-

dores, uma vez após outra, durante décadas ou sécu-

los(1). Pratica-se o equilíbrio entre a reiteração ritualista 

da sua qualidade (a repetição em si) e a revelação mais 

pura da sua essência dramatúrgica. Entre a designada 

“atemporalidade” e o novo. Entre a tradição e o manei-

rismo, ou a iconoclastia. Entre o cânone e a tentativa de 

refletir, sobre ele, (mais) um olhar idiossincrático. Entre 

a história das sucessivas versões da peça e o propósito 

de quem tenta desafiar essa história, ou inscrever-se 

nela. Dialéticas.

Wilde é o resultado de uma colaboração entre a compa-

nhia de teatro mala voadora e o bailarino e coreógrafo 

Miguel Pereira, do Rumo do Fumo. Baseia-se na peça de 

Oscar Wilde(2) e, mais especificamente, no registo áudio 

da sua versão radiofónica produzida pela BBC Radio 7, 

dirigida por David Johnson. O espetáculo é uma apro-

priação desse registo de uma performance do passado, 

ela própria uma apropriação de uma peça do seu passa-

do. É um espetáculo historicista, ou arquivista. E não é.

(1) Lady Wendermere’s Fan, A Play About a Good Woman, de Oscar Wilde, 

estreou a 22 de fevereiro de 1882, no St. James Theatre, em Londres. 

Em 1883, a peça foi publicada, na língua inglesa em que foi escrita. Em 

1916 e em 1925, foram feitas adaptações para o cinema mudo, dirigi-

das respetivamente por Fred Paul e por Ernst Lubitsch. Em 1949, Otto 

Preminger realizou um novo filme, intitulando-o sumariamente The Fan. 

Em 1944, a peça foi apresentada pela primeira vez em Portugal, no Tea-

tro Nacional Dona Maria II, pela companhia Amélia Rey Colaço e Robles 

Monteiro. Foi traduzida pelo Dr. Júlio Dantas e adquiriu o título O Le-

que de Lady Windermere. Em 1993, com o mesmo título mas com nova 

tradução de Maria João da Rocha Afonso, voltou a ser apresentada no 

Teatro Nacional, com encenação de Carlos Avilez e coreografia de Luís 

Moreira. Foi também transformada em musical, filmada para a televisão 

e interpretada em versões radiofónicas.

TEATRO

06 ABR

WILDE
de JORGE ANDRADE e MIGUEL PEREIRA

sáb 21h30 | 65 min.

preço 103 // descontos aplicáveis

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL  
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(2) Lady Windermere’s Fan é uma crítica às convenções da sociedade vic-

toriana. Satiriza o moralismo das “reputações” e a redução da “virtude” 

a uma questão de aparência. Em contraste com o modelo dramático no 

qual o desenlace justo e feliz resulta da “reposição da verdade” pelo he-

rói, Wilde constrói um enredo em que a felicidade das personagens é 

garantida pela ardilosa construção de uma mentira por uma mulher cuja 

reputação é duvidosa.

Direção Jorge Andrade e Miguel Pereira 
A partir de Oscar Wilde 

Com Carla Bolito, Joana Bárcia, Jorge Andrade, Miguel Pereira, 
Nuno Lucas, Tiago Barbosa e Valentina Parlato 

Cenografia José Capela 
Figurinos José Capela, com execução de Eduarda Carepa 

Luz Daniel Worm d’Assumpção,
com colaboração de Ricardo Campos 

Som Jari Marjamäki 
Fotografia de cena José Carlos Duarte 

Produção Cátia Mateus (O Rumo do Fumo)
e Manuel Poças (mala voadora) 

Coprodução Culturgest e Teatro Viriato 
Residências Fórum Dança, alkantara e Zé dos Bois 

Agradecimentos Marcello Urgeghe, Maria Teresa Ferrreira,
Mónica Garnel e Xavier de Sousa

A mala voadora é estrutura associada da Zé dos Bois 

A mala voadora e O Rumo do Fumo são estruturas apoiadas pela 
DGArtes/Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria de 

Estado da Cultura 
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Coreografadas por André Mesquita, Artista Residente 

do Teatro Viriato em 2013, as fotografias de Modos de 

Ver servem uma visão captada pelo olhar do outro so-

bre a criação coreográfica. Alinhadas cronologicamen-

te, desde o princípio da plataforma TOK’ART, procuram 

espelhar a impressão coreográfica passada e presente 

de André Mesquita e do seu percurso nacional e inter-

nacional. As fotografias que compõem esta mostra fo-

ram captadas por diversos fotógrafos profissionais, mas 

também por bailarinos curiosos.

Com formação artística na Academia de Dança Con-

temporânea de Setúbal, além da direção artística da 

TOK’ART – Plataforma de Criação, que partilha com Te-

resa Alves da Silva, André Mesquita enquanto intérprete 

tem trabalhado com vários criadores e, como coreógrafo 

tem merecido rasgados elogios, com a crítica nacional e 

internacional a destacarem a sua qualidade sensitiva e a 

sua originalidade.

EXPOSIÇÃO / FOYER

06 ABR a 31 JUL

MODOS DE VER
FOTOGRAFIAS DE ANTÓNIO ADILSON JÚNIOR CARVALHO, CAMILA RIBEIRO, GUZMÁN ROSADO, JO GRABOWSKI,

JOSÉ FRADE, PEDRO SOARES E VICTOR NENO

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

Entrada gratuita
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Somos um cenário entre o passado histórico e as pers-

petivas de futuro. Este será o lugar por onde transitará o 

sentido desta pesquisa.

Estar geograficamente num lugar do globo terrestre é 

uma situação factual, mas o efeito que isso provoca em 

nós é muito subjetivo. A nossa identidade é uma amál-

gama do que herdámos e exerdámos, do que trouxemos 

e levámos, do que fomos e que somos e que está em 

permanente mudança. 

Esta convicção é tão forte que por vezes o verbo “ser” se 

torna demasiado estático, desejando que apenas exis-

tisse o verbo “ir sendo”. Assim, dava a impressão mais 

correta daquilo em que permanentemente nos transfor-

mamos mesmo que, por vezes, em medidas tão peque-

nas que não se vê à vista desarmada.

Portugal é um país pequeno que faz por caber numa 

Europa cansada. Por outro lado a sua história de país 

colonizador dificulta o entendimento das relações com 

países de outros continentes com quem no passado e ao 

longo de muitos anos o país esteve mais próximo.

Esta peça propõe tecer a história da identidade portu-

guesa desde o império até aos dias de hoje numa pers-

petiva dialogante, que informe e emocione, e que apre-

sente as visões de quem está nos outros territórios.

PERFORMANCE

09 e 10 ABR

CARA
DE ALDARA BIZARRO COM ISABEL COSTA

50 min. aprox.

ter 15h00 (2º ciclo do Ensino Básico) 

qua 10h30 (2º ciclo do Ensino Básico) e 15h00 (3º ciclo do Ensino Básico)

lotação 60 lugares

preço 13 
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Conceção, direção e coreografia Aldara Bizarro
Interpretação/cocriação Isabel Costa

Música Vítor Rua
Colaboração Manuela Ribeiro Sanches

Apoio ao Desenho David Bernardino
Apoios cem – centro em movimento, TM Collection

Coprodução Cine -Teatro Municipal João Mota Sesimbra, Teatro Maria Matos, Centro 
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, Teatro O Tempo – Portimão

Financiamentos Jangada de Pedra é uma estrutura financiada por Governo de
Portugal/Secretaria de Estado da Cultura/Direção Geral das Artes

Parcerias Liga dos Combatentes e REDE - Associação de Estruturas para a Dança 
Contemporânea (membro fundador da associação)
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Nasceu em 1965 em Moçambique. Estudou dança, desde 

os 5 anos, em Luanda, Lisboa, Nova Iorque e Berlim.

Como intérprete, trabalhou com Rui Horta, Paulo Ri-

beiro, Francisco Camacho, Paula Massano e Madalena 

Vitorino.

Desenvolve trabalho como coreógrafa desde 1990 fazen-

do parte do grupo da Nova Dança Portuguesa emergente 

na Europália 91. Na área da formação em dança trabalha 

com o Forum Dança, Escola Superior de Dança, Centro 

Cultural de Belém, Fundação Calouste Gulbenkian, e 

diversos Museus do País. É diretora da Jangada de Pe-

dra www.jangada.pt, estrutura de dança financiada pelo 

Ministério da Cultura, que fundou, em conjunto com Rui 

Nunes, em 1999. Atualmente desenvolve projetos artís-

ticos situados na interseção da dança contemporânea 

com a comunidade, e com outras artes, procurando as-

sim estender as fronteiras desta disciplina. A sua peça 

mais emblemática, A Primeira Bailarina...., fez entre 2007 

e 2010, mais de 300 apresentações.

Nasceu no Porto em meados de julho de 87, cresce em 

Vila do Conde e vive atualmente entre o Porto e Lisboa.

Formadora e Intérprete de dança desde 2008, colaborou 

e colabora até à data com coreógrafos e encenadores 

tais como Aldara Bizarro, Filipe Caldeira, Jaime C. Soa-

res, Luciano Amarelo, Paulina Almeida, Pedro Carvalho 

e Teresa Prima.

Frequentou a Escola Superior de Dança do Instituto Po-

litécnico de Lisboa (ESD), e possui o primeiro e segundo 

módulos do curso O Corpo que Pensa de Pia Kramer.

Colabora desde 2009 com a Companhia Dança, que se 

passa a chamar Companhia Ao Vento, quando a novem-

bro de 2010 nasce a Associação Ventos e Tempestades, 

da qual faz parte.

BIOGRAFIAS

ALDARA BIZARRO

ISABEL COSTA



dim · 19

Em residência no Centro Cultural de Belém, a orques-

tra Divino Sospiro, dirigida pelo seu fundador e diretor 

musical Massimo Mazzeo, interpreta um programa que 

convida a uma incursão ao mundo da música barroca, 

através dos géneros musicais puramente instrumentais 

que floresceram durante este período, ou seja, a “suite”, 

como acontece na Ouverture de Georg Philipp Telemann; 

e o estilo concertante (concerto), encontrado nas obras 

de Leonardo Leo e Antonio Vivaldi.

Divino Sospiro é uma orquestra que aborda o repertório 

antigo sem nunca abdicar do próprio instinto criativo, 

com o objetivo de acordar um novo gosto estético, uma 

nova paixão pelo “ouvir”, uma nova reflexão sobre o ob-

jetivo da música e dos músicos.

Atualmente, o repertório da orquestra não se restringe 

apenas ao período barroco, tendo-se alargado também 

aos períodos clássico e até romântico, com algumas in-

cursões pela música contemporânea.

MÚSICA

12 ABR

DIVINO SOSPIRO
direção MASSIMO MAZZEO

sex 21h30 | 60 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) 

m/ 12 anos

Em parceria com o Festival de Música da Primavera de Viseu

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 
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Direção musical Massimo Mazzeo 
Interpretação

Fernando Paz (flauta de bisél), 
Marcin  Świątkiewicz, 

Lorenzo Colitto, Elisa Bestetti,
Rossella Borsoni, Linda Priebbenow, Paolo Perrone, Reyes Gallardo,

Matilde Pais, Àlvaro Pinto, Miriam Macaia, Diana Vinagre,
Ana Raquel Pinheiro, Marta Vicente e Pietro Prosser
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Diplomado pelo Conservatório de Veneza, aperfeiçoou-

se, sucessivamente, em viola-d’arco com  Bruno Giuran-

na e  Wolfram Christ, e em música de câmara e quarteto 

de cordas com os membros dos célebres Quarteto Italia-

no e Quarteto Amadeus. De seguida, fez parte de algu-

mas das mais representativas orquestras do panorama 

musical italiano dirigidas por ilustres maestros, entre 

os quais se destacam Leonard Bernstein, Zubin Metha, 

Carlo Maria Giulini, Yuri Temirkanov, Giuseppe Sinopoli, 

Georges Prêtre, Lorin Maazel, Valery Gergiev. 

Massimo Mazzeo já atuou em prestigiadas orquestras 

de câmara, tais como I Virtuosi di Roma, I Virtuosi di 

Santa Cecilia, Accademia Strumentale Italiana, Musica 

Vitae Chamber Orchestra (Suécia), Caput Ensemble de 

Reykjavik.

Na primeira fase da sua carreira, no domínio da música 

contemporânea, colaborou com vários artistas, entre os 

quais se destacam Luciano Berio, Salvatore Sciarrino, 

Mauricio Kagel, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Ales-

sandro Solbiati, e ainda, merecendo felicitações públi-

cas, o compositor Giacomo Manzoni.

No campo da música de câmara colaborou com alguns 

músicos ilustres, tais como Salvatore Accardo, Bruno 

Canino, entre outros. 

Na área da música antiga, depois de ter colaborado 

com grupos como o Ensemble Aurora, Academia Stru-

mentale Italiana e, ainda, com artistas como Rinaldo 

Alessandrini, forma, no ano de 2004, a orquestra barro-

ca Divino Sospiro, que se afirma, num curto espaço de 

tempo, como uma das orquestras de referência em Por-

tugal. Com este grupo, já se apresentou em alguns dos 

mais prestigiados festivais a nível internacional. Futuros 

compromissos incluem a participação numa digressão 

a Nova Iorque, uma produção da Companhia Nacional 

de Bailado e outra no âmbito de Guimarães Capital Eu-

ropeia da Cultura, em programas dedicados à música 

barroca.

Massimo Mazzeo dirigiu orquestras em vários festivais, 

nacionais e estrangeiros, entre os quais se destacam o 

Festivals Geistlicher Musik de Bozen, o Auditório Na-

cional de Espanha, em Madrid, e o Centro Cultural de 

Belém, recebendo manifestações de entusiasmo do pú-

blico e da crítica.

Foi diretor artístico do Festival Roncegno Musica em 

Itália, onde se estrearam grandes personalidades do 

mundo artístico de hoje, como Boris Berezovsky, entre 

outros. Também foi consultor  artístico, ao longo de vá-

rios anos, do Departamento Cultural da Província Autó-

noma de Trento (Itália) para a qual realizou, entre outros, 

o projeto Trentino-Portogallo,  considerado como projeto  

piloto  a nível europeu, em 1998. 

A apresentação, em concerto com o Mahler Ensemble, 

da Sinfonia n.º 4 e de Canção da Terra de Gustav Mahler, 

foi um momento de viragem fundamental a nível artís-

tico e pessoal. Dedicou o seu percurso interpretativo à 

BIOGRAFIAS

MASSIMO MAZZEO

PROGRAMA

Georg Philipp Telemann(1681-1767)

Ouverture in La menor TWV 55: a2
Largo - Allegro
Le Plaisirs
L’Air à l’Italien
Menuet I
Menuet II
Rejouissance
Passepied I
Passepied II
Polonoise

Leonardo Leo (1694 - 1744) 

Concerto para 4 violinos
Maestoso
Fuga
(larghetto)
Allegro

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Concerto para dois violinos, dois violoncelos, cordas e bc RV 575 
Allegro
Largo
Allegro

G. Ph. Telemann 

Suite “Don Quixote” TWV 55:G10
Ouverture
The Awakening of Don Quixotte
His Attack on the Windmills
His Amorous Sighs for Princesse Dulcine
Sancho Panza Mocked
The Gallop of Rosinante
The Gallop of Sancho Panza’s Mule
Don Quixotte at Rest
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procura de um estilo singular e de um equilíbrio entre 

uma visão historicamente informada e uma atitude que 

olha para a essência da música, transcendendo posições 

preconceituosas. 

Em 2012 colaborou com a Companhia Nacional de Bai-

lado realizando e interpretando, com Divino Sospiro, a 

escolha musical para o espetáculo Perda Preciosa.   

Massimo Mazzeo tem gravado para as editoras BMG, 

Erato, Harmonia Mundi France, Deutsche Harmonia 

Mundi, Nuova Era, Movieplay, Nichion e Dynamic.

É diretor artístico e fundador da orquestra barroca Divi-

no Sospiro, orquestra em residência no CCB.

Divino Sospiro é uma companhia musical fundada acima 

da qualidade e da fidelidade da interpretação, mas que 

enfrenta o repertório antigo sem nunca abdicar ao pró-

prio instinto criativo, com o objetivo de acordar um novo 

gosto estético, uma nova paixão pelo “ouvir”, uma nova 

reflexão sobre o objetivo da música e dos músicos.

Com apenas seis anos de atividade, Divino Sospiro já 

percorreu um caminho que, para uma orquestra de câ-

mara, parecia impossível de percorrer anteriormente 

em Portugal. Desde a sua criação já participou em al-

guns dos mais prestigiados festivais e em algumas das 

salas mais importantes da Portugal, incluindo CCB, 

Fundação Calouste Gulbenkian, CNB, Teatro Nacional 

de São Carlos e ainda Festa da Música, Dias da Músi-

ca, Festival de Música de Leiria, Guimarães 2012 assim 

como nos mais prestigiados festivais e auditórios es-

trangeiros, entre os quais destacam-se o Festival d’Ile 

de France, Folle Journée de Nantes, Folle Journée au 

Japon, Festival de Varna, fevereiro Lírico em San Loren-

zo de L’Escorial, Mozartiana Festival em Gdansk, Audi-

tório Nacional de Espanha em Madrid e o conceituado 

Festival d’Ambronay, onde o agrupamento, primeira or-

questra portuguesa, teve a honra de participar em duas 

ocasiões. 

Entretanto, foram muitos os registos e gravações deste 

agrupamento, entre os quais destacamos: Radio France, 

Antena 2 e RTP; a gravação de um CD para a editora ja-

ponesa Nichion, com repertório dedicado a W. A. Mozart 

e que mereceu o galardão de bestseller naquele país, e 

o concerto divulgado pelo canal Mezzo.

“Os Divino”, como simpaticamente são chamados os 

músicos do agrupamento, ocupam hoje um lugar incon-

tornável na vida musical de Lisboa e do País, sendo re-

conhecidos pela sua entrega, curiosidade e pela forma 

viva e intensa com que abordam o desafio da interpre-

tação musical historicamente informada. Estes fatores, 

com a passagem dos anos foram-se tornando a imagem 

de marca do grupo.

Atualmente, o repertório da orquestra não se restringe 

apenas ao período barroco, tendo-se alargado também 

aos períodos clássico e até romântico, com algumas in-

cursões pela música contemporânea. 

Divino Sospiro conta com a participação frequente dos 

prestigiados artistas Enrico Onofri, Chiara Banchini, 

Christina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Maria Cristina 

Kiehr, Alexandrina Pendatchanska, Gemma Bertagnolli, 

Alfredo Bernardini, Katia e Marielle Labèque, Christophe 

Coin, Emma Kirkby, Deborah York só para citar alguns 

deles.

Sob a direção artística de Massimo Mazzeo, e em colabo-

ração com artista de renome, Divino Sospiro orgulha-se 

de ver o seu repertório e o número dos seus concertos 

aumentarem ao longo de todos estes anos, numa diver-

sidade de formações que vão desde o agrupamento de 

câmara até a uma orquestra de ópera, apresentando-se 

não só em Portugal como também em digressões por 

todo o mundo.    

Divino Sospiro é atualmente Orquestra em Residência 

no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sendo este 

facto de fundamental e recíproca importância para o 

desenvolvimento, em Portugal, de uma realidade artísti-

ca de elevada qualidade a nível internacional. Habitual-

mente, conta com a direção de Enrico Onofri, que aceitou 

o convite para maestro oficial do agrupamento. 

Desde a sua fundação, Divino Sospiro tem apostado 

na internacionalização, o que coloca este agrupamen-

to na vanguarda da divulgação do património cultural 

português e dos seus intérpretes, através das suas di-

DIVINO SOSPIRO
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gressões e pelos festivais mais importantes. Dos seus 

compromissos futuros merece destaque a estreia no 

Bargemusic Festival de Nova Iorque, primeira orquestra 

barroca portuguesa a estrear-se naquela cidade. 

Em janeiro de 2011, em estreia mundial moderna, apre-

sentou no Centro Cultural de Belém a ópera Antigono de 

Antonio Mazzoni e em fevereiro de 2012 apresentou em 

estreia mundial, a edição critica da Oratória de Pedro 

António Avondano Morte d’Abel.

Em 31 de dezembro de 2011 o ensemble assinala a sua 

primeira apresentação na temporada da Fundação Ca-

louste Gulbenkian participando no evento que recupera 

a tradição setecentista do Te Deum na véspera de São 

Silvestre; o concerto foi gravado em direto pela RTP. 

A partir de 2012, Divino Sospiro começou um projeto de 

colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian com 

vista à apresentação de algumas das obras mais signi-

ficativas do barroco universal assim como de obras do 

património musical português que serão apresentadas 

em estreia mundial.  

Durante o ano de 2012, Divino Sospiro apresentou o seu 

novo trabalho discográfico 1700, século dos portugueses 

dedicado a obras de música portuguesa de setecentos, 

em estreia mundial, para a etiqueta transalpina Dynamic 

que recebeu criticas entusiasmadas da parte do públi-

co, mas também da imprensa nacional e internacional 

como a da revista especializada “DIverdi” que o classi-

ficou com palavras lisonjeadoras tais como... “un disco 

sobérbio”. 
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Esta atividade parte de um dos comentários mais frequen-

tes perante as obras de arte do nosso tempo – Isto é arte?! 

Tendo como referência as práticas artísticas contempo-

râneas e a redefinição de conceitos operada aos mais 

variados níveis, pretende-se abrir caminhos numa refle-

xão sobre a arte, cruzando diferentes géneros artísticos 

e tempos históricos variados. 

Procede-se assim à discussão acerca do nosso tempo 

e das suas variadas formas de expressão, pela identifi-

cação de características gerais e comuns ao “pensar e 

fazer artístico contemporâneo”, identificando-se “rutu-

ras” e continuidades na história.  

Percebe-se ainda a origem histórica das marcas do nos-

so tempo e daquele comentário. Exercitamos, assim, o 

pensar e o sentir através do diálogo e de suportes va-

riados como textos, imagens, excertos de filmes/ docu-

mentários, músicas…  

OBJETIVOS:

- Problematizar o conceito de arte; 

- Reconhecer que a ideia de arte é mutável e complexa;

- Identificar ruturas e continuidades no pensar e fazer 

artístico ao longo da história;

- Entender a origem do processo contemporâneo na sua 

relação com os finais do século XVIII;

- Perceber a arte contemporânea na sua relação com os 

anos 60/70 e a redefinição do conceito de arte, mudança 

de paradigma, então operada;

- Identificar características comuns ao “ pensar e fazer” 

artístico contemporâneo; 

- Compreender a necessidade de uma certa prática e de 

uma postura ativa perante o objeto artístico;

CONVERSA

20 ABR

ISTO É ARTE?!!
PARA UMA APROXIMAÇÃO À ARTE CONTEMPORÂNEA
orientação MAGDA HENRIQUES

sáb 15h30 às 18h30

público-alvo Amigos e Mecenas do Teatro Viriato e público interessado na temática

lotação 30 participantes

preço único 103 

©
 D

R
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Licenciada em História, Variante de Arte, pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. Professora de His-

tória das Artes, na Academia Contemporânea do Espe-

táculo e na Universidade do Autodidata e Terceira Idade 

do Porto. 

Responsável pelo programa de atividades pedagógicas, 

“Derivas Artísticas”, da Associação Circular, em Vila do 

Conde, e pelos encontros Caminhos do Olhar, promovi-

dos pelo serviço educativo do Centro Vila Flor, em Gui-

marães.

É colaboradora da Fundação Calouste Gulbenkian, no 

serviço educativo do CAM.

Tem desenvolvido programas, no âmbito da arte contem-

porânea, destinados a públicos adolescente e adulto, em 

colaboração com várias instituições e festivais, em dife-

rentes zonas do país, sendo de destacar a Fundação de 

Serralves, a Culturgest, o Teatro Maria Matos, o Pavilhão 

de Portugal em parceria com o Departamento de His-

tória da Arte da Universidade de Coimbra, a Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto, a Associação 

Quarta Parede, o CENTA, o Centro Cultural de Cascais, 

o Palácio de Fronteira, o Festival Escrita na Paisagem e  

escolas e câmaras municipais variadas.

BIOGRAFIA

MAGDA HENRIQUES

- Constatar que “as formas da arte são simultaneamen-

te as formas dos acontecimentos humanos”;

- Perceber a importância da arte como instrumento pri-

vilegiado na aproximação a “outros ‘eus’, outros seres, 

outros domínios, outros sonhos, outras palavras, outros 

territórios”;

- Reconhecer a possibilidade da arte transformar as 

imagens do quotidiano.
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Em Paris, nos anos 60, Momo, um rapazinho judeu de 

onze anos, torna-se amigo do velho merceeiro árabe 

da rua Bleue. Mas as aparências iludem: o Senhor 

Ibrahim, o merceeiro, não é árabe, a rua Bleue não é 

azul e o rapazinho talvez não seja judeu. 

No ano em que o Teatro Meridional comemora os 

seus 20 anos de existência e numa altura em que o 

contexto social e político promove inquietantemente a 

insegurança, escolhemos contar uma história onde a 

simplicidade e dimensão afetiva são o esteio da repre-

sentação: o “encontro” de um homem com outro ho-

mem que aconteceu no tempo de uma vida, tal como o 

“encontro” acontece no lugar do teatro. 

Se cada um de nós olhar para trás na sua vida, seguin-

do a via do entendimento da memória, perceberá cer-

tamente que em cada uma delas existiu, existiram e/

ou existem figuras tutelares que determinam as pes-

soas que hoje somos. E, porque tantas vezes nos cru-

zamos com elas sem lhes devolver o seu significado 

profundo ou tantas vezes as deixamos partir sem lhes 

dizer a importância que tiveram, este é um texto sobre 

a escolha de caminhos e a importância da amizade no 

sentido mais livre e consistente do afeto. 

O espetáculo seguirá uma das linhas de trabalho do 

Teatro Meridional, que se prende com a encenação e 

adaptação de textos maiores da dramaturgia mundial, 

prosseguindo um formato de espetáculo contado na 

voz de um único ator e acompanhado por um músico 

ao vivo.

TEATRO

20 ABR

O SENHOR IBRAHIM E AS FLORES DO CORÃO
de ERIC-EMMANUEL SCHMITT | encenação MIGUEL SEABRA | TEATRO MERIDIONAL

sáb 21h30 | 100 min.

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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Texto Eric-Emmanuel Schmitt 
Tradução Carlos Correia Monteiro de Oliveira 
Versão Cénica e Encenação Miguel Seabra 
Interpretação Miguel Seabra e Rui Rebelo 
Espaço Cénico Marta Carreiras e Miguel Seabra 
Figurinos Marta Carreiras 
Música original e sonoplastia Rui Rebelo 
Desenho de Luz Miguel Seabra 
Assistência de Encenação Marta Carreiras 
Fotografia Nuno Figueira 
Assistência de Cenografia e Construção de Adereços Marco Fonseca 

Montagem Marco Fonseca e Nuno Figueira 
Operação de Luz Nuno Figueira 
Produção Executiva Natália Alves 
Direção de Produção Maria Folque 
Produção Teatro Meridional 
Direção Artística do Teatro Meridional Miguel Seabra e Natália Luiza 
O Teatro Meridional é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal – Secre-
tário de Estado da Cultura/Direção-Geral das Artes e apoiada pela Câmara Municipal 
de Lisboa

É um dos dramaturgos de língua francesa mais lido e 

representado do mundo. Os seus livros foram traduzidos 

para 43 línguas e as suas peças são representadas regu-

larmente em mais de 50 países. 

O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, representada pela 

primeira vez em dezembro de 1999 por Bruno-Abraham 

Kremer, esteve em cena no Festival de Avignon em julho 

de 2001, depois em Paris no Studio des Champs-Elysées 

em setembro de 2002. Desde aí, tem viajado pelo mundo 

sem parar com o incentivo do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros francês. O Senhor Ibrahim… esteve nova-

mente em cena no Théâtre Marigny (Popesco Hall) du-

rante toda a temporada de 2004-2005. No mesmo ano, 

Omar Sharif ganhou o César de melhor ator pelo seu 

papel no filme baseado no texto da peça, realizado por 

François Dupeyron’s.

O Teatro Meridional é uma Companhia portuguesa voca-

cionada para a itinerância que procura nas suas monta-

gens um estilo marcado pelo protagonismo do trabalho 

de interpretação do ator, fazendo da construção de cada 

objeto cénico uma aposta de pesquisa e experimentação. 

As principais linhas de atuação artística do Teatro Meri-

dional prendem-se com a encenação de textos originais 

(lançando o desafio a autores para arriscarem a escrita 

dramatúrgica), com a criação de novas dramaturgias ba-

seadas em adaptações de textos não teatrais (com relevo 

para a ligação ao universo da lusofonia, procurando fazer 

da língua portuguesa um encontro com a sua própria his-

tória), com a encenação e adaptação de textos maiores 

da dramaturgia mundial, e com a criação de espetáculos 

onde a palavra não é a principal forma de comunicação 

cénica. 

Realizou até à data 44 produções, tendo já apresentado 

os seus trabalhos em 19 países – Argentina, Bolívia, Bra-

sil, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Espanha EUA, 

França, Itália, Jordânia, Marrocos, México, Paraguai, Ro-

ménia, Rússia, Timor, Uruguai - para além de realizar 

uma itinerância anual por Portugal Continental e ilhas. 

Desde 1992, ano da sua fundação, os trabalhos do Teatro 

Meridional já foram distinguidos 22 vezes a nível nacional 

e 9 a nível internacional, dos quais se relevam os seguin-

tes: Prémio Acarte/Madalena Perdigão (Fundação Ca-

louste Gulbenkian), 1992; Prémio Nacional da Crítica (As-

sociação Portuguesa de Críticos de Teatro), 1994 e 2004; 

Globo de Ouro para o melhor espetáculo de Teatro (SIC/

Revista Caras), 2006; Prémio do Público (FESTLIP, Brasil), 

2010; Prémio Europa Novas Realidades Teatrais, 2010.

BIOGRAFIAS

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

TEATRO MERIDIONAL
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Histórias Magnéticas é um projeto do guitarrista e compo-

sitor Sérgio Pelágio que consiste na composição de ban-

das-sonoras para histórias infantis. O resultado é uma 

história-contada-concerto para guitarra elétrica e voz.

Depois de “A Bomba e o General” e “Enquanto o meu cabelo 

crescia”, dois contos de dois autores contemporâneos, esco-

lhemos o desafio de partir de um grande clássico universal: 

“Dom Quixote de La Mancha de Cervantes”, uma história 

intemporal publicada no princípio do século XVII e que conti-

nua a fascinar-nos a todos com a mesma intensidade. Talvez 

parte desse fascínio esteja na ideia genial de Cervantes de 

inventar um personagem que por ter lido muitos livros con-

funde a ficção com a realidade.

Conhecíamos a excelente tradução desta obra que Alice 

Vieira fez para crianças (Publicações Dom Quixote, 2005) – 

incluída no Plano Nacional de Leitura - e foi essa a que es-

colhemos para o terceiro capítulo das Histórias Magnéticas.

Sérgio Pelágio

CONCERTO-ATELIER

O projeto será composto por um espetáculo com cerca de 

trinta minutos, seguido de um atelier com a duração de 

uma hora. No espetáculo, a guitarra elétrica e a voz serão 

os principais protagonistas.

A utilização de imagens projetadas vai complementar esta 

relação. O espetáculo é seguido de uma conversa e de um 

atelier dirigido pelos dois intérpretes em que as crianças 

serão estimuladas a construir uma partitura/ história feita 

de elementos variados - recortes, palavras, desenhos e out-

ros - partindo de uma procura dos sons escondidos num 

texto ou numa imagem.

CONCERTO CONTADO E OFICINA

22 A 24 ABR

HISTÓRIAS MAGNÉTICAS O MEU PRIMEIRO D. QUIXOTE
da adaptação de ALICE VIEIRA | com ISABEL GAIVÃO e SÉRGIO PELÁGIO

90 min. aprox.

seg a qua 10h30 e 15h00 | público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico

lotação 1 turma/sessão 

preço 13
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Composição e guitarra elétrica Sérgio Pelágio
Narração Isabel Gaivão

Texto Alice Vieira
Produção Real Pelágio

Coprodução Teatro Esther de Carvalho, Centro Cultural de Redondo, Cultideias, 
Companhia de Dança Contemporânea de Évora e Teias - Rede Cultural do Alentejo

Apoios Plano Nacional de Leitura e Bibliotecas Municipais de Lisboa
Interpretação e coordenação da oficina

Sérgio Pelágio (guitarra elétrica) e Isabel Gaivão (voz)
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Iniciou os seus estudos musicais em guitarra clássica. 

Mais tarde descobriu o Jazz e a música Improvisada e 

estudou em Nova Iorque com o guitarrista John Aber-

crombie. Destaca a sua colaboração com os músicos 

David Liebman, Andy Sheppard, Graham Haynes, Frank 

Lacy, Norma Winston, Sylvia Cuenca, Bernardo Sassetti, 

Nário Franco e Mário Laginha, com quem gravou o cd 

Hoje (1994. Dirigiu a escola de Jazz do Hot Clube de Por-

tugal entre 1987/90. Em 1992, criou o grupo IDEFIX com o 

qual gravou o CD Idefix Live (1992). A Partir de 1990 inicia 

uma série de colaborações na área da dança tendo com-

posto bandas sonoras para espetáculo de Paulo Ribei-

ro, Sílvia Real, Vera Mantero, Francisco Camacho, Paula 

Massano, João Galante, entre outros. Criou rm 2009 o 

projeto Histórias Magnéticas, que consiste na composi-

ção de bandas sonoras para contos para a infância e que 

tem tido um ampla circulação nacional. Tem dirigido vá-

rios cursos de sonorização para teatro e dança (Fórum 

Dança, NEC/Porto e Fundação Gulbenkian) e é professor 

de guitarra na escola de jazz do Hot Clube Portugal

Nasceu em 1963. Estudou teatro na Escola Superior de 

Teatro e Cinema em Lisboa e no Herbet Berghof Stu-

dio em Nova Iorque. Trabalhou em televisão e em te-

atro com diversos encenadores, destacando-se JER 

(ensemble Jer), Luís Castro (Karnart) e Alexandre Lyra 

Leite (Inestética). Participou em diversas peças de te-

atro infantil e trabalha regularmente com crianças em 

workshops e aulas de expressão dramática. De 2001 a 

2010 fez parte da equipa de atores dos serviços educati-

vos do Palácio de Queluz tendo participado regularmen-

te em animações de recriação dos sec XVIII e XIX sendo o 

público alvo crianças de infantários e escolas primárias 

e secundárias de todo o país. Participou em diversos 

trabalhos de locução destacando-se a curta metragem 

de Paulo Abreu “For Plus-X” - prémio do público no fes-

tival Dresdner Schmalfilmtage 2011. Em 2009, iniciou a 

sua colaboração com Sérgio Pelágio no projeto Histórias 

Magnéticas.

BIOGRAFIAS

SÉRGIO PELÁGIO

ISABEL GAIVÃO
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Transformando o espaço de cena em cemitério, quarto, 

café…, procuramos evocar fragmentos de um universo 

que vai revelando o absurdo, a poesia, o teatro e a dança 

de três personagens: Arminda, Cassandra e Jean.

Pedra-Pão tem como ponto de partida o entendimento 

da precariedade como motor de reinvenção das condi-

ções de sobrevivência. Queremos falar de um mundo 

que tem sempre que se reinventar, onde o quotidiano 

para ser suportável deve ser visto de todos os lados (de 

cima, de baixo, da esquerda, da direita, de frente e de 

trás) para poder perceber o potencial que tem cada mo-

mento da vida.

Da cenografia fazem parte três móveis com rodas e três 

portas, restos de quarto e de cozinha que podem ter 

pertencido a uma casa, agora abandonada. Aprisiona-

dos num quotidiano extraordinário estes três persona-

gens exploram o avesso dos móveis, o seu lado mais 

interior. 

Viver em regime de sobrevivência.

TEATRO DE OBJETOS

04 MAI

PEDRA-PÃO
direção PATRICK MURYS

sáb 21h30 | 50 min.

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

m/ 8 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Criação coletiva 
Direção Patrick Murys 

Interpretação Inês Oliveira, Mafalda Saloio e Patrick Murys
Apoio à direção André Braga, Cláudia Figueiredo 

Sonoplastia Pedro Fonseca
Desenho de luz Francisco Tavares Teles

Construção Carlos Pinheiro, Nuno Brandão, Nuno Guedes e Sandra Neves
Produção Ana Carvalhosa (direção) e Cláudia Santos 

Operação luz e som Francisco Tavares Teles ou Pedro Fonseca
Cúmplice Joao Vladimiro e Hugo Grave

Agradecimentos Leonor Barata, Léonard
Coprodução ArtemRede, Centro Cultural de Belém / Fábrica das Artes, Festival 

Internacional de Marionetas do Porto
Apoios IEFP/CACE Cultural do Porto, Association INTI

A Circolando é uma estrutura financiada pelaDGArtes
Apoios IEFP/CACE Cultural do Porto
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É colaborador assíduo da Circolando integrando os elen-

cos de Charanga, Cavaterra, Quarto Interior, Mansarda e 

Arraial. Do seu percurso como intérprete, refere a par-

ticipação nas encenações G. Desarthe e Shiro Daimon 

e o trabalho com as companhias M. Véricel, Des Yeux 

Gourmands e Le Groupe O. Entre 2000 e 2008 participa 

em todas as criações da companhia de teatro de obje-

tos Turak. Destaca ainda a colaboração com Nuno Pino 

Custódio e Romulus Neagu. Como encenador criou Pai-

sagem em Trânsito e Pedra-Pão, ambos projetos-satélite 

da Circolando e encenou Divodignos Escrito no Sangue 

para o CITAC. Como formador orienta vários estágios 

em França e Portugal. Da sua formação recente, releva 

a frequência do curso de Clown no Centre National des 

Arts du Cirque dirigido por P. A. Sagel e os estágios com 

Joseph Nadj, Thierry Bäe, Alexandre Perrugia, Cécile 

Loyer.

Formada em Teatro Físico pela Escola Internacional de 

Teatro Jacques Lecoq, é já longo o seu percurso enquan-

to atriz profissional. Como intérprete, destaca as partici-

pações em espetáculos de Madalena Victorino, Olga Ro-

riz, Michel Laubu/Cie Turak e Ainhoa Vidal. Desde 2008, 

vem colaborando com a Circolando como intérprete de 

Casa-Abrigo, Mansarda e Arraial. Ao nível da encenação, 

destaque para Lugar Vagon (Prémio Reposição Teatro na 

Década); Vou Vai Ando (Menção Honrosa do Clube Portu-

guês de Artes e Ideias) e Aguada. Professora de Prática 

Teatral na Escola do Oeste desde 1999, dirige ainda vá-

rios ateliers de Expressão Dramática e Clown.

Na área da formação e pedagogia, trabalha desde 1999 

como professora de Teatro e de Expressão Dramática. 

Coordenou durante três anos o Curso de Artes do Es-

petáculo/ Realização Plástica, na Escola Profissional do 

Oeste, em Caldas da Rainha, onde ainda continua a dar 

aulas.

Dirige regularmente workshops de Teatro, Expressão 

Corporal e Técnica de Clown.

Desenvolve trabalho com a comunidade, utilizando o 

teatro como um ponto de encontro e desenvolvimento 

humano.

BIOGRAFIAS

PATRICK MURYS (COLOMBES, FRANÇA, 1974)

MAFALDA SALOIO (CALDAS DA RAINHA, 1976)
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Em início de carreira profissional, colabora desde 2007 

com a Circolando, como intérprete em Casa-Abrigo, Man-

sarda e Charanga. Como intérprete trabalhou também 

com Ana Martins e Trisha Brown Dance Company, em 

colaboração com a Fundação de Serralves. Como cocria-

dora trabalhou com Blaise Powel e Alena Dittrichová.

Frequentou o curso profissional de Dança no Balletea-

tro, o Curso de Composição e Criação Coreográfica no 

Fórum Dança, o Curso de Formação Intensiva no CEM e 

a Formation Alternative aux Arts du Cirque em França.

Sob direção artística de André Braga e Cláudia Figueire-

do, a Circolando desenvolve a sua atividade desde 1999. 

No núcleo do projeto, os conceitos de interdisciplinari-

dade e transdisciplinaridade. Um diálogo intenso entre 

a dança e o teatro, com forte apelo aos contributos de 

outros campos da criação: poesia, artes plásticas, músi-

ca, vídeo, circo. Diálogo e várias vozes em busca de uma 

proposta singular para um teatro dançado e um teatro 

de imagens, um teatro próximo da poesia que conta his-

tórias, até hoje, sem palavras. Um teatro que se presta 

à itinerância e ao nomadismo, à forte difusão interna-

cional. 

Em 2006 surgiu na Circolando a ideia de apoiar proje-

tos da autoria de colaboradores regulares da companhia 

com quem existe uma profunda identificação artística. 

Este apoio reflete-se a nível artístico com o acompa-

nhamento à encenação e à dramaturgia, mas também 

a nível da produção, promoção e construção plástica. A 

estes projetos chamamos “Projetos-Satélite”. Depois de 

A Galinha da Minha Vizinha e Paisagens em Trânsito, da-

mos um novo impulso a esta vertente com o espetáculo 

Pedra-Pão procurando diversificar a oferta de espetácu-

los em repertório.

INÊS OLIVEIRA (SETÚBAL, 1983)

CIRCOLANDO
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Criar memória. De onde vem a Dança? Será que a sin-

to dentro de mim? O que me faz dançar? De que fala a 

Dança? Como pequenos investigadores do movimento e 

da dança, vamos procurar respostas a estas perguntas, 

experimentar com o próprio corpo, agir e interagir livre-

mente no espaço para a descoberta de outros formatos 

de comunicação. Explorar a importância do corpo como 

forma de expressar emoções através do movimento, do 

tempo, do ritmo e da poesia que só a Dança pode contar.

OFICINA DE DANÇA

08 a 10 MAI

UM CORPO QUE DANÇA
orientação MARINA NABAIS

90 min.

qua a sex 10h30 e 15h00 | público-alvo Pré-escolar, 4 a 6 anos

lotação 1 turma/ sessão (máx. 25 alunos)

preço 13
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Orientação Marina Nabais
Difusão Andrea Sozzi / SUMO
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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; 

vários workshops de movimento, voz e teatro. Frequenta 

desde março de 2011, o mestrado de Artes Performativas 

– Teatro do Movimento, na Escola Superior de Teatro e 

Cinema de Lisboa.

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, Ni-

gel Charnock, Paula Varanda, Peter Michael Dietz, Ro-

gério Nuno Costa, Susana Gaspar, Teatro O Bando.

Colabora, como formadora de aulas e oficinas, com o 

Fórum Dança (Lisboa), Museu do Douro (Peso da Ré-

gua), Lugar Presente (Viseu), AMDA (Mértola), Teatro 

Maria Matos (Lisboa), Artemrede, 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.

BIOGRAFIA

MARINA NABAIS
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Adalberto Silva Silva — um espetáculo de realidade é a 

alma de Adalberto Silva Silva em formato televisivo. 

Adalberto é o célebre desconhecido, o triste homem co-

mum, um tipo que de tão normalzinho se apalhaça dos 

modos mais surpreendentes. Um cidadão que, neste 

país pobre e maravilhoso, quer juntar-se a uma cidadã 

para se descobrir por inteiro. Em resumo, a persona-

gem do mais adalbértico dos anti-heróis portugueses 

sai agora do papel do teatro para o oxigénio da realida-

de. Uma comédia em formato de bolso sobre o desejo, o 

sonho e os chamados problemas práticos. É a sério, sim, 

e é para rir, pois. Para rir a sério?

TEATRO / FOYER

09 MAI

ADALBERTO SILVA SILVA

UM ESPETÁCULO DE REALIDADE
de JACINTO LUCAS PIRES e IVO ALEXANDRE

qui 22h00 | 60 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 

©
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Texto Jacinto Lucas Pires
Interpretação Ivo Alexandre
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Jacinto Lucas Pires nasceu no Porto em 1974. Vive em 

Lisboa.

Publicou vários livros pela editora Cotovia – entre os 

quais Azul-Turquesa (ficção, 1998), Livro Usado (viagem 

ao Japão, 2001), Do Sol (romance, 2004), Perfeitos Mila-

gres (romance, 2007), Assobiar em Público (contos, 2008) 

e O Verdadeiro Ator (romance, 2011). 

Escreve peças de teatro para diferentes grupos e en-

cenadores – as mais recentes: Sagrada Família (2010, 

Culturgest/Viriato, enc. Catarina Requeijo), Tu És O Deus 

Que Me Vê (2010, Teatro Nova Europa, enc. Luís Mestre), 

Exatamente Antunes (2011, Teatro Nacional São João, 

enc. Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas), Cidade Domin-

go (2012, Teatro Oficina, enc. João Henriques), Adalberto 

Silva Silva (2012, monólogo para Ivo Alexandre).

Faz música com Tomás Cunha Ferreira: são Os Quais. 

Em 2012, lançaram o disco Pop é o contrário de Pop.

Em 2008, foi-lhe atribuído, pela Universidade de Bari/ 

Instituto Camões, o Prémio Europa – David Mourão-

Ferreira.

Fez o curso de Interpretação do Balleteatro Escola Pro-

fissional. Como ator, trabalhou com os encenadores 

Jorge Silva Melo, Manuel Wiborg, Ricardo Pais, Giorgio 

Barberio Corsetti, Luís Miguel Cintra, Nuno Carinhas, 

Anabela Faustino, Paulo Castro, José Wallenstein, Ana 

Luísa Guimarães, João Paulo Seara Cardoso, Carlos 

Pimenta, Anatoly Praudin, Joaquim Benite, João Pedro 

Vaz, Fernando Moreira, Mário Barradas, Nuno Cardoso, 

Carlos Avilez, Rogério de Carvalho, José Martins, Marcos 

Barbosa, António Durães, Joaquim Horta, Teresa Sobral, 

entre outros. 

Colaborou com diversas entidades e companhias como 

por exemplo o Teatro Nacional São João, Teatro Nacio-

nal D. Maria II, Teatro da Cornucópia, Companhia de Tea-

tro de Almada, Teatro O Bando, Artistas Unidos, Assédio, 

Ensemble-Sociedade de Atores, Lilástico e QatreL. 

Na encenação, destacam-se os trabalhos Mouchette/Co-

lette de Arne Sierens e O Jogo da Salamandra de Jaime 

Rocha, com coprodução Filigrana Teatro/Casa das Artes 

de Famalicão. 

No cinema trabalhou com Tiago Guedes e Frederico Ser-

ra, Manuel Pureza, Paulo Castro e Saguenail. Participou 

em várias séries televisivas tais como Equador, Liberda-

de 21, Conta-me Como Foi, Ele É Ela ou Lua Vermelha.

BIOGRAFIAS

JACINTO LUCAS PIRES

IVO ALEXANDRE
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“Fiquei muito excitado com a ideia de trabalhar com uma 

companhia em que os bailarinos são escolhidos pelo core-

ógrafo. (…) Aqui o grupo existe em função do projeto. Isso é 

único e é brilhante”.

Hofesh Shechter in Inês Nadais, Ípsilon, 27 junho 2012 

Viagem pelo universo do coreógrafo israelita Hofesh 

Shechter, Shelters inclui dois emblemáticos primeiros 

trabalhos do criador radicado em Londres, Fragments e 

Cult; e um terceiro, Under a Rock criado para a Compa-

nhia Instável. Dos movimentos do poderoso e humorís-

tico retrato da dinâmica de uma relação de amor repre-

sentado em Fragments (primeira peça que coreografou); 

passando pelo olhar negro e profundo sobre os poderes 

que orientam a sociedade atual, impresso em Cult (pre-

miado em Londres); para terminar em Under a rock onde 

Hofesh Shechter retoma o tema dos rituais.

Reconhecido como coreógrafo e compositor, sendo esta 

uma das marcas da sua identidade, Shechter assina 

também a composição musical de todo o programa.

PROGRAMA

Shelters (Abrigos) é constituído por três momentos diferentes: 

Cult 

15 min. 

Cult debruça-se, com um olhar negro e profundo, sobre os pode-

res que nos orientam na sociedade atual. Neste poderoso mas 

tocante espetáculo, a rotina graciosa dos seis bailarinos é re-

forçada pela rica banda sonora, composta por Shechter. Cult 

ganhou o voto do público no The Place Prize 2004. 

DANÇA

11 MAI

SHELTERS
coreografia HOFESH SHECHTER | COMPANHIA INSTÁVEL

sáb 21h30 | 47 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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Hofesh Shechter formou-se na Jerusalem Academy for 

Dance and Music antes de integrar a mundialmente fa-

mosa Batsheva Dance Company, onde trabalhou com o 

diretor artístico Ohad Naharin e com coreógrafos tais 

como Wim Vandekeybus, Paul Selwyn-Norton, Tero Saa-

rinen e Inbal Pinto. Em 2002 Hofesh chega ao Reino Uni-

do. A sua estreia coreográfica, Fragments, rodou nacio-

nal e internacionalmente, ganhando o primeiro prémio 

no concurso coreográfico Serge Diaghilev. 

Em 2004 Hofesh foi comissariado pelo Prémio The Pla-

ce para criar um sexteto, Cult. Este trabalho foi um dos 

cinco finalistas selecionados e venceu o Prémio Esco-

lha do Público. De 2004 a 2006 Hofesh tornou-se Artis-

ta Associado do The Place e a Fundação Robin Howard 

encomendou-lhe a criação de uma peça, Uprising. Os 

três trabalhos formam uma peça global Degeneration, 

o primeiro trabalho de Hofesh para uma noite inteira. 

Em 2007, The Place, Southbank Centre e Sadler’s Wells 

(os três mais importantes espaços de dança londrinos), 

encomendaram a Hofesh a criação de In your rooms, no-

meado para um South Bank Show Award e vencedor do 

Critics Circle Award para a Melhor Coreografia em 2008. 

Hofesh foi comissariado pelo Brighton Festival em 2009 

para criar The Art of Not Looking Back. Em 2010, Hofesh 

criou o seu primeiro trabalho de noite inteira para a 

Companhia, Political Mother, que estreou no Brighton 

Festival e continua a ter uma considerável tournée in-

ternacional.

Hofesh tem sido comissariado no Reino Unido por inú-

meras escolas de dança. Internacionalmente, Hofesh 

trabalhou com o Ballet CeDeCe (Portugal), Hellenic Dan-

ce Company (Grécia), Bern Ballett (Suiça), Skanes Dans-

teater (Suécia), Carte Blanche Dance Company (Norue-

ga) e Cedar Lake Contemporary Ballet (New York). Em 

2008 Hofesh fundou a Hofesh Shechter Company, que 

está em digressão global e sempre com clamor, tanto da 

parte da crítica como do público. 

Hofesh é Artista Associado no Sadler’s Wells e a Hofesh 

Shechter Dance Company é a companhia residente no 

Brighton Dome.

BIOGRAFIAS

HOFESH SHECHTER

Fragments

10 min. 

O primeiro trabalho coreográfico de Shechter, Fragments, usa 

intensos e delicados movimentos que representam a dinâmica 

de um casal. Apoiado por uma banda sonora cinemática, nova-

mente por Shechter, esta peça é um poderoso retrato de uma 

relação, com bastante humor. 

Under a Rock 

20 min. 

Coreografia e música original de Hofesh Shechter.

Coreografia e composição sonora original Hofesh Shechter 
Diretor de ensaios Bruno Guilloré 

Assistente de ensaios da Companhia Instável Cristina Planas 
Leitão 

Assistentes do coreógrafo Winifred Burnet-Smith e Victoria 
Hoyland 

Figurinos ESAD – Licenciatura em Design de Moda,
alunos Eduardo Amorim e Rita Krupiej, 

coordenação de Paulo Cravo e Maria Gambina 
Direção técnica e desenho de luz da nova criação

Under a Rock Ricardo Alves 
Intérpretes Cindy Emelie, Danilo Moroni, Erik Lobelius,

Marco Ferreira, Liliana Garcia, Samon Presland, São Castro 
Estagiária Rosana Ribeiro 

Companhia Instável 
Direção Ana Figueira 

Direção técnica e desenho original da nova criação Under a 
Rock Ricardo Alves 

Consultores artísticos Marta Silva e Cecília Folgado 
Produção executiva Rita Santos 

Produção projeto Hofesh Shechter Cristina Leitão,
Ioli Georgila e Isabel Reis 

Produtora Hofesh Shechter Laura Broome 
Coprodução Companhia Instável e Guimarães 2012 – Capital 

Europeia da Cultura 
Projeto financiado pela Presidência do Conselho de Ministros 
- Secretaria de Estado da Cultura/DGArtes e Guimarães 2012, 

Capital Europeia da Cultura 
Apoios ESAD – Licenciatura em Design de Moda, The Yeatman 

Hotel, Ginasiano Escola de Dança
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A Companhia Instável (CI) é um projeto apoiado pela Se-

cretaria de Estado da Cultura, cujos objetivos se centram 

no desenvolvimento da dança contemporânea do país e 

da cidade e na criação de oportunidades profissionais a 

intérpretes de dança contemporânea. Anualmente, um 

coreógrafo de renome internacional é convidado a criar 

para e a partir de um conjunto de jovens intérpretes 

selecionados por audição, que entrarão em residência 

coreográfica ao longo de dois meses, para depois apre-

sentarem o trabalho final em palcos nacionais e inter-

nacionais. 

Os coreógrafos convidados pela CI foram: Amélia Ben-

tes, Nigel Charnock, Jamie Watton, Bruno Listopad, Ro-

nit Ziv, Javier de Frutos, Wim Vandekeybus, Rui Horta, 

Madalena Victorino, António Júlio, Marianne Baillot, Pa-

vlos Kountouriotis, Helder Seabra, Sofia Dias, Vítor Roriz 

e Karine Ponties, Victor Hugo Pontes e Pedro Carvalho. 

Em 2012, foi lançado o convite ao coreógrafo Hofesh She-

chter. Bailarino, músico e coreógrafo israelita baseado 

em Londres, cujo trabalho tem ganho sucessivos pré-

mios da crítica e do público. Será uma produção com 

alguma envergadura, contando com a coprodução de 

Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, onde foi 

realizada a residência artística. 

COMPANHIA INSTÁVEL
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Câmbio integra um reportório de originais que Miguel 

Moreira estreou na Casa da Música, no âmbito do Ciclo 

Novos Valores do Jazz. Em palco, Miguel Moreira faz-se 

acompanhar por músicos que admira e com quem tem 

uma grande afinidade e cumplicidade musical permitin-

do assim a procura do equilíbrio entre música escrita e 

improvisada.

Miguel Moreira nasceu no Porto e iniciou os estudos 

musicais de guitarra na Escola de Jazz do Porto e, pos-

teriormente na Academia de Música de Espinho em gui-

tarra e percussão. Integrou grupos de música de câmara 

e orquestra, tendo participado em seminários com Ge-

orges Elie Octors, entre outros. Participou como músico 

convidado nos Drumming, e em vários projetos musi-

cais com o percussionista Andres “Pancho” Tarabbia. 

Regressou ao estudo de guitarra elétrica com Serafim 

Lopes e Pedro Barreiros.

Em palco, Miguel Moreira faz-se acompanhar por músi-

cos que admira e com quem tem uma grande afinidade 

e cumplicidade musical permitindo assim a procura do 

equilíbrio entre música escrita e improvisada.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

16 MAI

MIGUEL MOREIRA “CÂMBIO”

qui 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

Apresentação do disco Câmbio

Interpretação
João Mortágua (saxofone), 

Mário Santos (saxofone), 
José Miguel Moreira (guitarras), 

Alexandre Dahmen (piano), 
Pedro Barreiros (contrabaixo) 

e José Marrucho (bateria)
Parceria JACC

No âmbito da rede
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Iniciou os estudos musicais de guitarra na Escola de Jazz do 

Porto e, posteriormente, na Academia de Música de Espi-

nho em guitarra e percussão. Em 2002, concluiu o curso de 

Percussão Clássica na Escola Profissional de Música de Es-

pinho, sob a orientação de Miguel Bernat. Integrou grupos 

de Música de Câmara e Orquestra, tendo participado em 

Seminários com Georges Elie Octors, entre outros. Como 

músico convidado, participou nos Drumming e em vários 

projetos musicais com o percussionista Andres “Pancho” 

Tarabbia, com quem adquiriu conhecimentos de música 

tradicional de África (Guiné Conakri), Uruguai e Cuba. Mi-

guel Moreira regressou ao estudo de guitarra elétrica com 

Serafim Lopes e Pedro Barreiros e estudou também com 

Nuno Ferreira e Afonso Pais.

Participou na 5ª, 6ª e 7ª edição da Festa do Jazz no Teatro 

S. Luiz, no grupo da ESMAE, obtendo o 1º prémio. Integrou 

várias formações de Jazz, lideradas nomeadamente por 

Mário Santos, Michael Lauren, Pedro Barreiros, Gileno San-

tana, António Augusto Aguiar, José Pedro Coelho e Paulo 

Gomes. 

Em 2009, Miguel Moreira formou o seu quinteto e, em 2010, 

fez a sua estreia no Ciclo de Novos Valores do Jazz da Casa 

da Música. Atualmente, o músico faz parte do corpo docen-

te da Escola de Jazz do Porto.

Leciona no Departamento de Jazz da ESMAE a disciplina de 

saxofone. Concluiu na ESMAE a licenciatura bietápica em 

Música-Jazz-Saxofone em 2006.

Integra a OJM, Sexteto Mário Barreiros, Manuel Beleza Jazz 

Terceto, Sexteto de Miguel Moreira e lidera o seu Quarteto: 

Bloco A4 desde 2009. Atuou em vários festivais e clubes de 

Jazz nacionais e estrangeiros. Participou na gravação de 

vários discos. Edita o seu primeiro disco de originais Enco-

menda em 2006. Grava o seu segundo álbum Nuvem em 2011 

a ser lançado ainda este ano. Realizou vários workshops de 

improvisação, Big band e história do Jazz.

É docente na Escola de Jazz do Porto, e tem participado em 

diversos grupos ao longo das últimas décadas, integrando 

o Sexteto de Mário Barreiros, o Corpo Indocente da Escola de 

Jazz do Porto e o Sexteto de Miguel Moreira.

Tocou com: Zelig, Orquestra Nacional da Juventude, Swin-

gle Singeres, Tributo a Jimi Hendrix, Orquestra Metropoli-

tana de Lisboa, Carlos Azevedo, Bernardo Moreira, Pedro 

Moreira, Mário Santos, João Moreira, Claus Nimark, Nuno 

Ferreira, Pedro Barreiros, Gileno Santana, Hugo Carvalhais, 

Ivan Paduart, Predo Madaleno, Nelson Cascais, Rita Mar-

tins, Vasco Agostinho, Reunion Big Jazz Band, Big Band do 

Hot Club, Filipe Melo, Corpo Indocente da Escola de Jazz 

do Porto, Lucia Martines, Carl Minman, João Mortágua, Zé 

Miguel Moreira, Miguel Amado, Jorge Reis, Afonso Pais, Jo-

ana Machado, combo da ESMAE vencedor do concurso da 

Festa do Jazz do S. Luis em 2007, etc.

BIOGRAFIAS

MIGUEL MOREIRA

MÁRIO SANTOS

PEDRO BARREIROS

JOSÉ MARRUCHO
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Natural de Estarreja, iniciou aos sete anos os seus estudos 

musicais. Ingressou aos nove no Conservatório de Música 

de Aveiro, onde veio mais tarde a concluir o curso básico de 

piano, bem como o oitavo grau de saxofone, e onde integrou 

a Big Band, o Quarteto de Saxofones e a Banda Sinfónica. 

Paralelamente, frequentou masterclasses com o Quarteto 

de Saxofones de Amesterdão, tendo também integrado or-

questras de outras instituições, bem como a Orquestra Ju-

venil do Centro. Dado o crescente interesse pelo jazz, e após 

vários workshops, aulas particulares e concertos em bares 

com pequenas formações, partiu em 2005 para Lisboa, 

onde frequentou a escola de jazz do Hot Clube de Portugal, 

onde integrou o Ensemble de Saxofones, a Big Band e ou-

tras formações paralelas, tais como a Reunion Big Band e 

os L.U.M.E. Atualmente, é licenciado em Música-Jazz pela 

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (Porto), 

havendo integrado a sua Big Band e o Septeto premiado na 

Festa do Jazz do São Luiz 2007. Participou no 39º Seminário 

do Siena Jazz, tendo obtido uma bolsa para a 40ª edição. 

Tocou em espaços como o Hot Clube, Onda Jazz, Maxime, 

Mundo Mix PT, Museu da Eletricidade (Lisboa), ESMAE, 

Hot Five, Maus Hábitos, e-Learning Café, Plano B e Indús-

tria (Porto), Teatro Gil Vicente (Coimbra), Super Bock Super 

Rock (Porto), Boom Festival (Idanha-a-Nova), Guimarães 

Jazz, Festival de Jazz de Portimão e Festival de Jazz de Va-

lado dos Frades.

Nasceu a 16 de março de 1985 e inicia-se no piano aos seis 

anos de idade, ingressando no Conservatório de Música Ca-

louste Gulbenkian onde estuda música clássica. 

Aos 15 anos de idade decide estudar jazz com Manuel Be-

leza, com quem estuda piano, harmonia e técnicas de im-

provisação. Durante esse período Integra a banda de rock 

progressivo “Cão da Laura” e participa na Orquestra de jazz 

de Braga. 

Aos 19 anos ingressa na ESMAE (Escola Superior de Músi-

ca e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto) 

onde estuda piano com Pedro Guedes, Carlos Azevedo e 

Telmo Marques. 

Participa em workshops com Aron Goldberg, Mark Turner, 

Joseph Martin, Marc Miralta, Jason Lindner, Bill Mchenry, 

Omer Avital, Daniel Freedman, Alexis Cuadrado, Alan Fer-

ber, John Ellis, Mark Ferber, Brad Shepik, David Binney, 

Ben Monder, Scott Colley, Adam Cruz, Jacob Sacks, Dan 

Weiss, entre outros. Em 2005 integra o Combo ESMAE com 

o qual é vencedor do concurso da 4ª festa do Jazz do S. Luís 

e que, no ano seguinte, se torna o Sexteto ESMAE.

Estuda na Bélgica, no Lemmens Institute com Ron Van Ros-

sum.

Em 2008 finaliza a licenciatura em Jazz.

Atualmente participa no projeto AP quinteto e no projeto Mi-

guel Moreira Quinteto.

JOÃO MORTÁGUA

ALEXANDRE DAHMEN
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Céu na Boca, a mais recente coreografia de Henrique 

Rodovalho para a sua companhia Quasar questiona a 

relação entre o paraíso que se deseja e a realidade que 

é oferecida a cada um. Numa atmosfera onírica, os in-

térpretes evocam metáforas e antíteses próprias da 

existência humana, criando paralelos entre o céu (como 

lugar ideal, mas inatingível) e a boca (metáfora para a 

realidade palpável).

Humor e drama, movimento e não movimento, música 

eletrónica contemporânea e o instrumental dos anos 50 

são outros dos paradoxos deste Céu na Boca.

Esta peça assinala a celebração dos 25 anos de uma 

companhia brasileira de referência, com uma lingua-

gem própria, que alcançou um espaço de relevo quer na 

dança nacional brasileira, quer no panorama da dança 

internacional.

DANÇA

18 MAI

CÉU NA BOCA
de HENRIQUE RODOVALHO | QUASAR CIA. DE DANÇA (BR)

sáb 21h30 | 80 min.

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

m/ 12 anos 

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Direção Artística Henrique Rodovalho
Direção Executiva Vera Bicalho

Coreógrafo Henrique Rodovalho
Direção de Ensaio Daniel Calvet

Interpretação Andrey Alves, Carolina Ribeiro, João Paulo 
Gross, José Villaça, Marcos Buiati, Martha Cano, Paula Macha-

do, Valeska Gonçalves
Professores Tassiana Stacciarini (Ballet clássico) e Giselle 

Rodrigues - Studio Balance (Pilates)
Desenho de luz Henrique Rodovalho

Música Hendrik Lorenzen, Taylor Deupree, Marc Leclar, 
Goldie, Stacey Kent, Umebayashi Shigeru, Ray Conniff

Figurino Cássio Brasil
Assistente de Figurino Ilza Maria Bicalho

Montagem e operação de luz Sergio Galvão
Cenotecnia Mateus Dutra

Produção Giselle Carvalho
Assistente de produção Dani Baleeiro

A Quasar Cia de Dança conta com patrocínio da Petrobras
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O novo trabalho da Quasar Cia de Dança, Céu na Boca, propõe um diálogo entre o paraíso que desejamos e a realidade 

que nos é oferecida. O ponto de partida para a conceção do vigésimo segundo espetáculo da Quasar Cia de Dança foi a 

curiosidade pelas leis físicas e teorias evolucionistas. Explosões estelares, buracos negros e movimentos gravitacio-

nais serviram como alegorias no processo inicial de criação do coreógrafo Henrique Rodovalho. “Isso foi só o ponto de 

partida, porque o que mais interessava era colocar este contexto na construção de uma narrativa maior”, conta o co-

reógrafo. Ao longo de dois meses de trabalho, a narrativa desenvolveu-se de forma não-linear desencadeando ações, 

reações e relações impregnadas de ironia, desejo, frustração, humor. Segundo Rodovalho, Céu na Boca transita entre 

a densidade e a leveza: “Existe uma constatação de que os desencantos são parte da vida e que devemos tirar proveito 

disso”, revela o coreógrafo. 

A reflexão faz uma breve alusão a outro espetáculo da Quasar Cia de Dança, Por instantes de felicidade (2008), que cons-

tata que a felicidade não é propriedade do ser humano. “Mais do que no espetáculo anterior, em Céu na Boca a tentativa 

de busca por instantes de felicidade se faz necessária — ela acontece”, diz.

Metáforas e antíteses pontuam a discussão ao longo do espetáculo. O céu é o ideal inatingível e a boca, a realidade 

palpável. A dualidade aparece também na movimentação que vai de intensa a ausente. Quem acompanha a trajetória 

da companhia poderá perceber nuances da transformação do estilo fragmentado de movimentação, desenvolvido pelo 

grupo que influencia intérpretes e que instiga pesquisadores da Dança, em todo o mundo.  

No palco de atmosfera onírica, a ausência opcional de cenário significa um território que pode ser qualquer lugar, 

transferindo para a iluminação a construção de tempo/espaço. Os oito bailarinos em cena não representam persona-

gens, são pessoas envolvidas em buscas diversas. Para elas, o figurino de Cássio Brasil representa uma síntese da 

complexidade do indivíduo, com vários estilos e combinações, em tons sóbrios. Para a trilha sonora, Rodovalho elegeu, 

pela sonoridade capaz de criar ambientes atuais, músicas eletrônicas contemporâneas e instrumentais reproduzidas 

pelas big bands há mais de 50 anos, nos Estados Unidos e na Europa.

// SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO
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Gentes de cá e de lá fazem esta primeira festa. Ocupam Viseu, o seu quotidiano e as 

suas vivências. Pelas ruas e pelo céu espalha-se a performance, a representação 

e a música. 

Viseu, a 01 de junho, estará diferente… 

+ INFO EM BREVE

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

Parceria Ação cofinanciada por

UMA CIDADE. UM CENTRO.
UM DIA. UMA FESTA PARA TODOS. 
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“É como o título indica: querer tornar uma cidade nos-

sa, querer viver nela, uma espécie de manifesto po-

ético acerca da vida nas cidades. Para este projeto 

deslocamo-nos a uma cidade e vivemos nela por um tem-

po, andamos pelas ruas como estrangeiros que somos e 

recolhemos histórias com a sofreguidão de um estran-

geiro e olhamos para as pessoas de olhos espantados 

e olhamos para nós espantados de olharmos para os 

outros e os lugares assim, e talvez esventremos a ci-

dade das suas histórias, memórias, das camadas que 

a afligem ao mesmo tempo que a constroem, e talvez a 

cidade fique mais leve no final ou fiquemos nós mais pe-

sados. Aprendemos com Michel de Certeau a caminhar 

de uma certa forma pela cidade para nos descobrir-

mos nela. Aprendemos também que nenhuma memória 

pertence exclusivamente a um só lugar, que podemos 

deslocá-las, colá-las noutros sítios, que podemos 

apropriar-nos de lugares aonde acabámos de chegar 

de olhos espantados.

Com o projeto ‘Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver 

Nela’ aprendemos a querer viver em muito mais cidades 

do que aquela de onde vimos originalmente.

Este é um espetáculo criado de raiz para Viseu e apre-

sentado em diversos espaços da cidade”.

Joana Craveiro

TEATRO

01 A 04 JUN

ESTA É A MINHA

CIDADE E EU QUERO VIVER NELA
de JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

sáb 00h00 e dom a ter 21h30 | 100 min. aprox.

preço único 103

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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CRIAÇÃO Teatro do Vestido

DIREÇÃO Joana Craveiro

PRODUÇÃO Teatro do Vestido 

COPRODUÇÃO Teatro Viriato
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Em 2001 fundou o coletivo Teatro do Vestido do qual é 

diretora artística, tendo dirigido até ao momento 65 pro-

jetos performativos nesse coletivo. Concluiu, em 2004 o 

Master of Drama em Encenação, na Royal Scottish Aca-

demy of Music and Drama, e em 2003 a licenciatura em 

Antropologia pela Universidade Nova Lisboa, FCSH. Em 

1997 concluiu o Curso de Formação de Atores da Escola 

Superior de Teatro e Cinema. Em 2007 frequentou o 2º 

Curso de Encenação do Programa Criatividade e Criação 

Artística da Fundação Gulbenkian, dirigido pela compa-

nhia Third Angel, criando como projeto final NO 33, apre-

sentado no auditório do Centro de Arte Moderna da Fun-

dação Gulbenkian e no Teatro Municipal Maria Matos. 

Foi uma das 20 artistas residentes do Sitio das Artes, 

da Fundação Gulbenkian, no âmbito do Fórum Cultural 

O Estado do Mundo, que decorreu entre maio e julho de 

2007. Participou na última escola de verão da companhia 

colaborativa de performance Goat Island, na School of 

Art Institute of Chicago, em julho de 2008, e na escola 

de verão Abandoned Practices (performance, escrita, 

instalação), na mesma instituição, com ex-membros 

dos Goat Island, em julho de 2009. Tem trabalhado como 

dramaturga, dramaturgista, atriz, encenadora e profes-

sora em diversos projetos e instituições em Portugal e 

no estrangeiro.

BIOGRAFIA

JOANA CRAVEIRO
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A partir do olhar que lança sobre a cidade de Viseu, onde 

estará em residência artística durante este ano, como 

Artista Residente do Teatro Viriato, o coreógrafo André 

Mesquita propõe um projeto vocacionado para a comu-

nidade viseense, edificado a partir do pulsar da cidade, 

encarada como laboratório desta criação artística.

Através do jogo do questionamento, movido pela (im)

probabilidade de uma sugestão que se cumpre e tam-

bém pelo medo e pela dúvida, o coreógrafo parte do 

desconhecido para, com os participantes, “preencher o 

espaço do que ainda não existe, do que falta, numa ten-

tativa (im)possível de encontro com o lugar perfeito”.

DANÇA / PROJETO COM A COMUNIDADE

08 e 09 JUN

HEAVEN (TÍTULO PROVISÓRIO)
de ANDRÉ MESQUITA (Artista Residente // 2013)

sáb 21h30 e dom 16h00 | duração a definir

preço único 2,503 

m/ 6 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Aca-

demia de Dança Contemporânea de Setúbal e na Com-

panhia Nacional de Bailado. Iniciou a sua carreira como 

bailarino na CeDeCe (Setúbal) e na Companhia Portu-

guesa de Bailado Contemporâneo com direção artística 

de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade inde-

pendente 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, Di-

namarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contem-

porâneo 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 Es-

tugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 

2007 a 2011.Em Portugal tem criado através da TOK’ART 

e em parceria com a EGEAC, o Teatro Maria Matos, o Te-

atro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade. 

BIOGRAFIA

ANDRÉ MESQUITA 
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Osso Vaidoso é o mais recente encontro de dois músicos: 

Alexandre Soares foi a guitarra mestra na formação ini-

cial dos GNR, um caminho que se cruzou mais tarde com 

o de Ana Deus, com a qual deu corpo e alma aos Três 

Tristes Tigres.

O seu primeiro disco, Animal, foi considerado um dos 

melhores álbuns portugueses de 2011, trabalho mini-

malista e essencial, feito a uma voz e guitarra com ar-

ranjos eletrónicos.

As canções de Animal percorreram vários palcos antes 

de serem gravadas e o mesmo acontece com os temas 

do novo disco, ainda por lançar, mas que procuram jun-

to do público a destreza e a forma que os tornará mais 

“crescidos”.

Continuam a “dar voz aos nervos” e a poetas como Er-

nesto Melo e Castro, Valter Hugo Mãe, Alberto Pimenta 

e Regina Guimarães

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

13 JUN

OSSO VAIDOSO
ALEXANDRE SOARES e ANA DEUS 

qui 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos 

©
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R

Interpretação
Alexandre Soares (guitarra)

e Ana Deus (voz)
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No ano em que se celebra o centenário da criação de A 

Sagração da primavera, uma composição musical de Igor 

Stravinsky e coreografia de Vaslav Nijinsky, Olga Roriz 

lança-se num corpo a corpo com essa obra maior, num 

confronto nunca pacífico. Ao longo da sua carreira, a co-

reógrafa/intérprete foi-se cruzando com esse universo, 

primeiro como intérprete no Ballet Gulbenkian e, mais 

recentemente, enquanto coreógrafa, numa adaptação 

para a Companhia Nacional de Bailado; pelo meio fi-

cou o dia em que viu, num minúsculo televisor, a versão 

de Pina Bausch e a decisão de nunca coreografar esta 

peça. Fugazes instantes para chegar a este solo, a sua 

primeira criação desta obra, onde procura “reescrever 

a história, acrescentar referências e criar o momento. 

Paixão, memórias e saber manter-se-ão intactos, serão 

respeitados mas sem voz, sem espaço, sem presente”.

DANÇA

15 JUN

A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
um solo de OLGA RORIZ

sáb 21h30 | 50 min.

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

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Direção e interpretação Olga Roriz
Música Igor Stravinsky

Cenário e assistência dramatúrgica Paulo Reis
Figurino Olga Roriz e Paulo Reus
Desenho de luz Cristina Piedade
Desenho de som Sérgio Milhano

Diretor técnico Manuel Alão
Assistente de cenografia e figurino

Maria Ribeiro
Secretariado e produção Teresa Brito

Gestão e direção de produção Fernando Pêra
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Olga Roriz, natural de Viana do Castelo teve como for-

mação artística na área da Dança o curso da Escola de 

Dança do Teatro Nacional de S. Carlos com Ana Ivanova 

e 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 onde 

foi primeira bailarina e coreógrafa principal. Em maio de 

1992 assumiu a direção artística da Companhia de Dan-

ça 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 apresenta-

dos nas principais capitais europeias, assim como nos 

E.U.A., Brasil, Japão, Egito, Cabo Verde, Senegal e Tai-

lândia.

Tem um vasto percurso de criação de movimento para o 

Teatro e Ópera.

Na área do cinema realizou três filmes, Felicitações Ma-

dame, A Sesta e Interiores.

Várias das suas obras estão editadas em DVD pela pro-

dutora Real Ficção, realizadas por Rui Simões.

Uma extensa biografia sobre a sua vida e obra foi edi-

tada em 2006 pela Assírio&Alvim com texto de Mónica 

Guerreiro.

Desde 1982 Olga Roriz é distinguida com relevantes pré-

mios nacionais e estrangeiros. Entre eles destacam-se o 

1º Prémio do Concurso de Dança de Osaka-Japão (1988), 

Prémio da melhor coreografia da Revista Londrina Time-

Out (1993), Prémio Almada (2004), Condecoração com a 

insígnia da Ordem do Infante D. Henrique - Grande Ofi-

cial pelo Presidente da República (2004), Grande Prémio 

da Sociedade Portuguesa de Autores e Milleniumbcp 

(2008), Prémio da Latinidade (2012).

BIOGRAFIA

OLGA RORIZ
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Trabalhar com Mário Delgado ou José Salgueiro tem 

sido um grande desafio ao senso comum na medida em 

que, com eles, Carlos Barretto tudo pode experimentar, 

criando um som único de grande coesão e beleza, alicer-

çado na cumplicidade, na abertura de espírito e, sobre-

tudo, no trabalho intenso desenvolvido ao longo destes 

tantos anos.

Tudo isto faz deste trio um dos mais interessantes da 

atualidade e de Carlos Barretto um vulto incontornável 

do panorama artístico português, cujo percurso musi-

cal foi marcado por uma clara inovação estética, desde o 

neo-bop até ao jazz europeu dos nossos dias. 

A internacionalização crescente da sua atividade artísti-

ca tem levado a sua música aos mais variados destinos, 

tanto na Europa como no resto do mundo, sempre com 

rasgados elogios por parte da crítica especializada.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

19 JUN

LOKOMOTIV
CARLOS BARRETTO, MÁRIO DELGADO e JOSÉ SALGUEIRO

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

Interpretação
Carlos Barretto (contrabaixo),

Mário Delgado (guitarra) 
e José Salgueiro (bateria)

Parceria JACC

No âmbito da rede
©
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Quando se fala de Jazz em Portugal, o nome de Carlos 

Barretto é uma referência de mérito incontornável. A 

crescente internacionalização da sua atividade artísti-

ca tem levado a sua música a muitos destinos, tanto na 

Europa como no resto do mundo, sempre com rasgados 

elogios por parte da crítica especializada.

Depois de ter concluído o curso do Conservatório Nacio-

nal de Música de Lisboa, CB residiu em Viena de Áustria 

(1980-1982) a fim de se especializar na música erudita, 

onde estudou com Ludwig Streischer, um dos grandes 

mestres mundiais do contrabaixo.

Decide dedicar a sua carreira profissional à música im-

provisada, residindo em Paris (1984-1993), cidade a par-

tir da qual teve oportunidade de trabalhar com grandes 

nomes do Jazz, atuando nos mais prestigiados festivais 

por toda a França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, 

entre outros.

De regresso em Portugal em 1993, iniciou os seus pro-

jetos como líder e compositor, tendo gravado 8 cd’s em 

nome próprio e colaborado em mais de vinte da autoria 

de Bernardo Sassetti, Carlos Martins, Bob Sands, Ge-

orge Cables, Mário Delgado, entre outros, e atuado em 

inúmeros festivais portugueses e europeus, sendo notó-

ria a evolução estética da sua música, desde o neo-bop 

até ao jazz europeu dos nossos dias.

No plano internacional Carlos Barretto trabalhou com:

Lee Konitz, Steve Grossman, Gary Bartz, Steve Lacy, Ste-

ve Potts, Tony Scott, Glenn Ferris, John Stubblefield, Art 

Farmer, Jack Walrath, Louis Sclavis, François Corne-

loup, Perico Sambeat, Roman Filliu, Gilad Atzmon, Car-

los Bechegas, Rodrigo Amado, Marlon Jordan, Gerard 

Presencer, François Théberge, Bob Sands, Jorge Pardo, 

Andrej Olejnizack, João Moreira, Carlos Martins, Alípio 

Neto, Carlos Zíngaro, Mal Waldron, Horace Parlan, Ge-

orge Cables, Kirk Lightsey, Alain Jean-Marie, Bernardo 

Sassetti, Brad Mehldau, Richard Galliano, Mariano Diaz, 

Fabio Mianno, Abe Rabade, German Kucich, Horacio 

Icasto, Júlio Resende, Mário Laginha, Barry Altschul, 

George Brown, Cindy Blackman, Joe Chambers, Jordi 

Rossy, Aldo Romano, Don Moye, Carlos Carli, Marc Mi-

ralta, Daniel Garcia, Guillermo Mcguill, Mário Barreiros, 

Markku Ounaskari, Ethan Winogrand, Juan Mas Barro-

so, Joel Silva, Karl Berger, John Betsch, entre outros.

Atuou em:

Espanha, França, Itália, Suíça, Grécia, Roménia, Mol-

dávia, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria, 

Hungria, Andorra, Luxemburgo, Finlândia, Polónia, Mar-

rocos, Senegal, Cabo Verde, Angola, Venezuela, Argenti-

na, China e Macau.

Discografia:

Impressões (Groove/Movieplay)/1994

Going up (Challenge) / 1996

Suite da Terra (Bab/Dargil) / 1998

Olhar (Up Beat) /1999

Silêncios (Foco Musical) / 2000

Radio Song (CBTM/Clean Feed) / 2002

Solo Pictórico (CBTM) / 2002

Lokomotiv (Clean Feed) / 2003

Labirintos (Clean Feed) / 2010

Colaborações:

Mal Waldron/Thierry Bruneau Quartet – Serene (Serene)/1991

George Cables Trio – Alone Together (Groove/Movieplay)/1995

Carlos Martins – Passagem (Enja)/1998

Bob Sands – Jumpstart (Fresh Sound)/1999

Carlos Martins – Sempre (Emi/VC)/1999

Mário Delgado – Filactera (Clean Feed)/2002

Bernardo Sassetti – Noturno (Clean Feed)/2002

Afonso Pais  – Terra Nova (Clean Feed)/2004

Bernardo Sassetti – Ascent (Clean Feed)/2005

Ethan Winogrand – Tangled Tango (Clean Feed)/2007

Miguel Martins – The Newcomer (Klimax Records)/2008

BIOGRAFIAS

CARLOS BARRETTO
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Nasceu em 1962. Iniciou os seus estudos musicais na Esco-

la de Jazz do Hot Clube de Portugal. Mais tarde, dedicou-se 

ao estudo da guitarra clássica, estudando com José Peixoto 

e Piñero Nagy na Academia de Amadores de Música de Lis-

boa. Paralelamente integrou vários projetos e grupos com 

Carlos Martins, Maria João, Nana Sousa Dias, e foi convida-

do regularmente para tocar com músicos estrangeiros que 

se deslocavam ao nosso país.

Participou em vários seminários e workshops nomeada-

mente com: Atila Zoller, Bill Frisel, John Abercrombie, 

Barney Kessel, Kenny Burrel, Gary Burton, David Liebman, 

Jimmy Giuffre, Steve Lacy, Hans Benink, Derek Bailey, José 

Eduardo, Paul Motian, Red Mitchel, Joe Lovano e Hal Gal-

per. 

Em 1992, forma um trio de música instrumental com o 

guitarrista José Peixoto e o percussionista José Salgueiro. 

Com este grupo gravou o cd Taifa em março de 1993. Em 

1996 gravou o cd Ad Lib(itum) da Orquestra Som do Mun-

do de Laurent Filipe. Ainda em setembro e outubro de 1996 

participou na digressão do quarteto Danças de Maria João e 

Mário Laginha, pela Suiça, Áustria e Alemanha, onde atuou 

em Festivais de Jazz como Willisau, Leverkusener e Vier-

sen. Em 1997 inicia a sua participação no Trio de Carlos Bar-

retto e José Salgueiro que dará à luz o trio Suite da Terra. 

Grava o cd Suite da Terra com o Trio de Carlos Barretto.

Editou, como líder, o disco Filactera (2002), pela editora por-

tuguesa Clean Feed.

Estudou na Academia dos Amadores de Música, Conserva-

tório Nacional de Lisboa e Hot Club de Portugal. Na área da 

Música Popular toca e grava com os Trovante, Sérgio Godi-

nho, Zeca Afonso, José Mário Branco, Rui Veloso, Resistên-

cia, Pedro Burmester entre outros. Em 1988 vai a Barcelo-

na estudar teoria da improvisação (bateria e trompete) no 

Tallers de Musics. Estudou com Max Roach, Billy Hart, Ron 

Maclure, David Liebman, Richard Beirach, Paulo Motian en-

tre outros. Fez vários tours internacionais com Maria João, 

Mário Laginha, Carlos Bica e José Peixoto. As participações 

em projetos de Gaiteiros de Lisboa, Bernardo Sassetti, Car-

los Barretto, João Paulo e Paulo Ribeiro são constantes. É 

um dos cofundadores do projeto Tim Tim Por Tim Tum e 

produtor de vários trabalhos musicais, abrangendo áreas 

tão diversas como a pop, o jazz, a música tradicional ou in-

fantil. Em 98 concebeu, a partir de um convite da Expo’98, o 

espetáculo Adufe, que tem vindo a ser apresentado por todo 

o país e no estrangeiro. 

Nos últimos anos, tem trabalhado com uma pluralidade de 

projetos, mantendo-se um dos mais requisitados percus-

sionistas em Portugal.

MÁRIO DELGADO

JOSÉ SALGUEIRO
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Quando Ulisses foi convocado para a sua missão (viagem) 

não fazia a mínima ideia de que o caminho seria longo, 

que os dias seriam de luta, que a vida seria imprevisível, 

cheia de surpresas. Mas são esses altos e baixos que fazem 

desta viagem a razão da nossa passagem nesta terra... A 

razão desta nossa e sempre individual aventura de saber 

ultrapassar, de conquistar e de perceber para que servem 

os pés, a cabeça pensante e um coração ao ritmo de um 

relógio. Tic-tac, diz sorrindo. Tac–tic, diz vitorioso!

Porque existe um porto de abrigo para todos, para cada um 

à sua medida. Ulisses regressou a casa e ninguém o reco-

nheceu, porque vinha outro, vinha cheio! Mas, no fundo, a 

essência permanecia igual, porque essa virtude só merece 

carinho e atenção, porque somos todos Ulisses vamos to-

dos concluir as nossas viagens!

Leonor Keil

DANÇA E TEATRO // ESPAÇO ABERTO

28 a 30 JUN

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE

+ info em breve

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato
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Através da fotografia, da colagem, do desenho ou da ma-

nipulação de materiais naturais, Raquel Balsa propõe 

um reencontro com a palavra, a partir da sua imagem 

e do seu elemento mais simples: a letra. Desdobrar a 

forma da letra e descobrir que imagens lá se escondem 

e quais se relacionam com o universo de cada partici-

pante, brincar com a escala da letra para lhe encontrar 

os detalhes, seguir o contorno dos carateres e encontrar 

as suas formas são alguns dos desafios de Imalavra. 

Partem todos à procura da letra no espaço que os ro-

deia, em objetos do dia a dia, para criar o seu próprio 

alfabeto visual.

OFICINA

03 a 05, 08 e 09 JUL

IMALAVRA
orientação RAQUEL BALSA

qua a sex, seg e ter 10h00 às 13h00 e 14h30 às 18h00 

público-alvo dos 9 aos 12 anos

lotação 12 participantes

preço 203
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Tropicália Lixo Lógico é o novo disco de Tom Zé. O incon-

tornável compositor brasileiro juntou-se a jovens can-

tores como Mallu Magalhães, Rodrigo Amarante, Pélico 

e Emicida para cantar a sua teoria sobre a explosão do 

tropicalismo – movimento que modernizou a música 

brasileira na década de 1960 - que terá nascido do lixo 

lógico acumulado no hipotálamo dos nordestinos. 

Depois do concerto em 2010, nesta “segunda vinda” ao 

Teatro Viriato, Tom Zé traz na bagagem mais uma mos-

tra da sua capacidade criativa e génio inesgotável. In-

ventor de palavras e frases, Tom Zé reafirma-se com um 

dos maiores letristas da música brasileira, usando com 

inteligência maior as referências eruditas e populares. 

MÚSICA

10 JUL

TOM ZÉ

qua 21h30 | 75 min.

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

m/ 6 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

No âmbito da rede

Interpretação 
Tom Zé (voz/violão),

Daniel Maia (guitarra/vocal),
Cristina Carneiro (teclados/

vocal), Jarbas Mariz (viola 12 
cordas/bandolim/ percussão/vo-

cal), Felipe Alves (baixo/vocal), 
Rogério Bastos (bateria)
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20 FINGERS é o nome do duo a 4 mãos constituído pe-

los pianistas João Vasco e Eduardo Jordão. Esta forma-

ção estreou-se em 2007 na cidade irlandesa de Cork, no 

Festival mEUsic Partnership, e desde então tem-se apre-

sentado em palcos por todo o país. O ritmo, a dança e o 

humor marcam o recital agora em digressão, de Mozart a 

Chico Buarque, que tem recolhido as reações entusiásti-

cas do público de salas como o Centro Cultural de Belém, 

Centro Cultural de Cascais e temporadas de música como 

o Festival de Música dos Açores, Música das Praças (Me-

tropolitana/EGEAC) ou “música.com” - Loulé. Da sonata 

clássica ao ragtime, do tango ao chorinho, este é um es-

petáculo transversal a todos os gostos e idades. 

A versão multimédia agora em digressão, idealizada 

pelo encenador e coreógrafo Bruno Cochat, foi estreada 

em julho de 2012 na temporada “Le Foyer” do Conser-

vatório Nacional de Lisboa. A interação, em tempo real, 

entre pianistas e Video Jammer - VJ Moai - torna este 

um espetáculo pleno de luz, cor e animação, numa ex-

periência sensorial completa a que ninguém ficará in-

diferente.

MULTIMÉDIA

12 JUL

20 FINGERS “DE MOZART A CHICO BUARQUE”

sex 21h30 | 60 min.

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

m/ 6 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

Conceção Bruno Cochat
Autoria e interpretação

João Vasco e Eduardo Jordão
Arranjos para piano a 4 mãos (exceto obras 

originais) Eduardo Jordão e Inês Mesquita
Video Jamming VJ MOAI – Fabrice Pinto

Produção 36|4º dto
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Professor de piano no Conservatório Nacional de Lisboa, 

divide-se entre o ensino e os palcos. Atuou em Espanha, 

França, Alemanha, Irlanda e Brasil, e apresentou-se 

também em salas como CCB, Gulbenkian, Culturgest ou 

Teatro D. Maria. Com o pianista José Brandão fundou o 

projeto O Guardador de Canções (CCB, “Dias da Música 

2010, 2011 e 2012). Dedica especial atenção à divulgação 

da música portuguesa e à “Canção”. Em outubro de 2010 

apresentou o cd AlémFado, uma compilação de fados 

arranjados para piano solo por compositores do Jazz e 

da música clássica como Mário Laginha, Vasco Mendon-

ça, João Madureira, entre outros, e em 2012 apresentou 

mais dois trabalhos discográficos: Poème Inachevée, 

com a soprano Alexandra Moura e 20Fingers - De Mo-

zart a Chico Buarque, um projeto de piano a 4 mãos com 

Eduardo Jordão. Com o ator brasileiro Alexandre Borges 

concebeu o espetáculo “Poema Bar”, sobre poesia de 

Fernando Pessoa e Vinicius de Moraes, apresentado no 

Brasil, Portugal e Alemanha e em futura digressão junto 

das comunidades lusófonas.É licenciado pela Escola Su-

perior de Música de Lisboa e Mestre em Artes Musicais 

pela Universidade Nova de Lisboa. www.joaovasco.com

Iniciou os seus estudos na Escola Metropolitana de 

Música de Lisboa e concluiu o Conservatório na Escola 

Profissional de Música e Artes de Almada. Obteve o 1o 

Prémio no 1º Concurso Lopes-Graça. É diplomado pela 

ESML onde trabalhou com o professor Miguel Henri-

ques. Participou no Festival Mozart de Rovereto (Itália) 

e mantém com o pianista João Vasco o duo 20 Fingers 

que explora música desde o estilo clássico ao jazz. 

Neste âmbito participou no “our mEUsical partnership 

renewed” em Cork (Irlanda) e também na temporada 

MusicAtlântico nos Açores. Apresentou-se como solista 

com a Orquestra da ESML. No grande auditório do CCB 

foi dirigido pelo maestro Christopher Hogwood. É pro-

fessor no Conservatório Regional de Setúbal.

Licenciado pela Escola Superior de Dança – Ramo de 

Espetáculo, iniciou os estudos em dança em 1983 na 

Companhia Nacional de Bailado e Ballet Gulbenkian. 

Em 2005 cria Rav’Ormance, e 36|4ºDto, associações que 

dirige. Trabalha também como coreógrafo, destacan-

do das suas criações: Nu Meio – cocriação com Filipa 

Francisco; Rituais de Luto/a – EXPO 98; Quebra-Nozes 

– CCB; O Perigo da Dança – Teatro da Trindade; Carpe 

Diem – Teatro Camões/Companhia Nacional de Bailado; 

Afixação Proibida – Centro Cultural Caldas da Rainha – 

Dia Mundial da Dança, 2010; Babar, o pequeno elefan-

te – Teatrinho do Conservatório Nacional. Para o Atelier 

Musical da EMCN, encenou ou coencenou Flauta Mági-

ca, Brundibar, Tutti Fan Frutti e Vamos Construir uma 

Cidade, entre outros. Professor e Produtor na Escola 

de Música do Conservatório Nacional, onde inaugurou 

a temporada de concertos “Le Foyer”. Programador do 

mês de abril na Baixa-Chiado PT Bluestation.

BIOGRAFIAS

JOÃO VASCO

EDUARDO JORDÃO

BRUNO COCHAT
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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 

e Grupos de >10 px.

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

Hiper

Mini

Preço
A 103

3

2

Preço
B 153

2

1

Total de 
bilhetes

5

3

Custo 
normal

603

353

Preço 
assinatura

253

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

INFORMAÇÃO GERAL
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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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FAÇA-SE AMIGO... 
O MELHOR DOS PRESENTES!

©
 D

R

    ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT, para a programação
   do Novo Ciclo ACERT/Tondela;

·  Descontos idênticos aos sócios do Cine Clube de Viseu
   para a respetiva programação; 

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda
   (15% para a categoria Largo, 30% para as restantes categorias); 

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

·  Desconto 10% na aquisição de livros na extensão da livraria
   Bertrand, no foyer do Teatro Viriato; 

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica) e PsicoSoma

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. 
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Amigos · 2013

Allegro BMC CAR • Dão · Quinta do Perdigão • Tipografia Beira Alta, Lda.;

Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos Osório de Almeida Mateus;

Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Paula Ramos Rebelo 
• António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Armanda Paula Frias Sousa Santos • Benigno 
Rodrigues • Carlos Dias Andrade e Maria José Andrade • Farmácia Ana Rodrigues Castro 
• Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Soares Poças Figueiredo e 
Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos • Isaías Gomes Pinto • José Luís 
Abrantes • José Gomes Moreira da Costa • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • 
Maria de Fátima Ferreira • 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 • Paula 
Nelas • Paulo Jorge dos Santos Marques • Pieter Rondeboom e Magdalena Rondeboom 
• Raul Albuquerque e Vitória Espada • Teresa da Conceição Azevedo • Vítor Domingues; 

Júnior Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Margarida Rodrigues • Beatriz Afonso 
Delgado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gonçalo 
Teixeira Pinto • Júlia Pereira Arêde Oliva Costa • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis 
de Amorim Barbosa.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2013

O CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA
AGRADECE AOS MECENAS E AMIGOS DO TEATRO VIRIATO PELO GENEROSO CONTRIBUTO.

a generosidade dos mecenas e amigos do teatro viriato tornou possível angariar, desde janeiro de 1999, cerca de 
500.000,003 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 actividades do teatro viriato.



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:

Marisa Miranda · Imprensa e Comunicação
E-mail marisamiranda@teatroviriato.com · Telefone 232 480 110

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


