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nota

todos os textos estão redigidos de acordo com as novas 
normas ortográficas, à exceção do editorial.
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esta temporada do Teatro Viriato tem a particularidade 

de ter uma coerência disfarçada. Começa e acaba com 

dança, de resto o que a caracteriza é a individualidade e 

a personalidade muito própria de cada criação.

De abril a julho, as propostas que apresentamos são 

sobretudo de teatro, no entanto depois deste programa 

já não poderemos falar em teatro, mas sim em teatros. 

Uma nova geração de criadores enriqueceu e abriu as 

comportas da palavra para as projectar em universos 

que são simultaneamente individuais e colectivos. É 

como se trabalhassem cada um à sua maneira a dimen-

são real do sonho.

Nunca tivemos uma programação tão aparentemente 

incoerente, nunca tivemos uma programação tão real-

mente coerente, nunca tivemos uma programação que 

plasmasse de forma tão clara os caminhos indecifráveis 

da criação.

A força e a linguagem muito próprias de cada propos-

ta, seja ela de dança, musical ou teatral, será como que 

uma viagem por universos ou países muito diferentes 

mas dentro do mesmo continente. Poderia ser como um 

passeio daqui até à Noruega em que cada País que se 

atravessa é diferente do seu vizinho, mesmo partilhando 

as mesmas preocupações e realidades. É esta ideia de 

sensibilidade que se quer universal mas em que cada 

um fala a sua própria língua.

Paulo Ribeiro

editORiAL

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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A estreia absoluta de The Wall, de Miguel Fragata, o 

retorno do coreógrafo André Mesquita a Viseu e a par-

ceria com a associação Gira sol Azul na área da músi-

ca são alguns dos destaques desta nova temporada de 

abril a julho. Um novo quadrimestre que conta ainda 

com diversas propostas teatrais de uma nova geração 

de criadores e de nomes maiores da encenação por-

tuguesa que pela sua força e linguagem imprimem 

à nova programação uma pluralidade de conceitos, 

visões e sensibilidades. Na música, género que será 

também transversal a toda a programação, o Teatro 

Viriato sugere um concerto de celebração da Noite de 

são João, com a reconhecida Orquestra Tout Puissant 

Marcel Duchamp. Mantendo a aposta no desenvolvi-

mento da criação artística na região em estreita re-

lação com o público local, o Teatro Viriato promove 

um workshop de dança com Clara Andermatt, Artista 

Residente do Teatro Viriato em 2015.

É com uma reflexão do coreógrafo André Mesquita 

sobre o que significa retornar a casa que abre a nova 

temporada de abril a julho. em Nostos - Uma eventual 

penumbra de ambiguidade (02 de abril), o coreógrafo 

explora a ideia de corpo/casa e de nostalgia. Ao longo 

de 60 minutos, os intérpretes surpreendem com vir-

tuosas frases coreográficas e cativantes leituras do 

espaço. Ao universo estético do coreógrafo junta-se 

a música original do pianista australiano simon Ja-

mes Phillips que acompanha ao vivo o movimento dos 

bailarinos. Apresentado recentemente em Lisboa, 

Nostos surpreendeu a crítica e o público. em Viseu, o 

espetáculo conta com a parceria do Festival de músi-

ca da primavera.

o mês de maio acolhe a estreia de The Wall (07 a 09 

de maio), um projeto de teatro para adultos e crian-

ças a partir dos oito anos, que assenta num disposi-

tivo cénico que propõe a apresentação de dois espe-

táculos em simultâneo, para duas plateias distintas, 

uma de adultos e outra de crianças. o muro que se-

para as duas plateias representa a barreira que existe 

entre adultos e crianças e é essa questão que a peça 

se propõe a abordar. No âmbito desta estreia, o Teatro 

Viriato acolhe ainda, no dia 08 de maio, a exibição do 

documentário The Wall. A Pesquisa, de Maria Remé-

dio, que retrata o processo de pesquisa para a cria-

ção da peça. A Companhia Ao Cabo Teatro recupera a 

obra de Jean Racine Britânico (15 e 16 de maio), uma 

tragédia em cinco atos, que reflete sobre os valores 

civilizacionais e a monstruosidade  das suas perso-

nagens. A peça é encenada por Nuno Cardoso um dos 

grandes nomes da encenação em Portugal e cujos 

trabalhos arrecadam sempre os aplausos do público 

viseense. o Teatro Viriato associa-se à Gira Sol Azul 

e acolhe o concerto do coletivo Tranglomango (21 de 

maio), uma formação instrumental clássica do Rock 

que integra ainda um acordeão e que se deixa influen-

ciar pela cultura tradicional portuguesa. este concer-

to, no qual será dado a conhecer pela primeira vez o 

álbum Más Línguas integra a série de apresentações 

dinamizadas pela giraDiscos, um carimbo discográfi-

co da gira sol azul através do qual a Associação pre-

tende divulgar e estimular a criação artística na área 

da música em Viseu e apoiar a edição discográfica in-

dependente. Atentos às questões da solidão e isola-

mento dentro de quatro paredes, Madalena Victorino 

e Pedro salvador desenvolveram o projeto Companhia 

Limitada (27 a 30 de maio), através do qual irão criar 

peças teatrais inspiradas em histórias de solidão que 

se vivem na cidade de Viseu. o resultado final será 

dado a conhcer aos protagonistas das histórias em 

sessões intimistas e em duas sessões abertas ao 

público, que tomarão lugar no Hotel Avenida. o mês 

de maio encerra em parceria com a Jazz ao Centro, 

com o café-concerto do grupo What About Sam (27 de 

maio). o coletivo mantém uma forte ligação à tradi-

ção jazzística, mas aposta também na exploração de 

novos territórios musicais. em Viseu, irão apresentar 

o disco de estreia.

intROduÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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Também será com música que se inicia o mês de 

junho. o grupo Azul Espiga (04 de junho) apresenta 

o álbum de estreia, um trabalho influenciado pelas 

histórias do campo e das tradições agrícolas, onde 

a profundidade harmónica e rítmica dos arranjos se 

fundem com uma complexa riqueza melódica. este 

disco tem também o carimbo da giraDiscos da Gira 

sol Azul. Construído a partir das histórias e situações 

de deportação para o arquipélago dos Açores de cida-

dãos portugueses a viver nos eUA e no Canadá des-

de a infância, I Don’t Belong Here (19 e 20 de junho) 

reúne em palco atores profissionais e algumas das 

pessoas que viveram o repatriamento. o espetáculo 

que ambos desenvolveram é uma gigante biografia 

que relata os momentos mais marcantes desta expe-

riência tão controversa. Para assinalar a Noite de são 

João, que se quer festiva e animada, o Teatro Viriato 

acolhe o concerto com a Orquestra Tout Puissant Mar-

cel Duchamp (24 de junho) um agrupamento de refe-

rência, apreciado pelo público e aplaudido pela crítica 

internacional. Prometem uma noite ritmada, inspira-

da na World Music. No Teatro, destaque ainda para o 

espetáculo Pocilga (27 de junho), do jovem encenador 

John Romão, que pretende constituir uma homena-

gem a Pier Paolo Pasolini, um dos autores mais pro-

fícuos e controversos do nosso tempo, no ano em que 

se assinalam 40 anos da sua morte. Com um elenco 

de luxo, a peça pinta um quadro metafórico sobre a 

decadência humana da sociedade capitalista. De 28 a 

30 de junho, os alunos do lugar presente encerram 

o ano letivo com as apresentações Finais. Ao palco 

sobe um exercício de partilha do trabalho desenvolvi-

do ao longo do ano, um momento de celebração com 

familiares e amigos. o programa das apresentações 

lugar presente prevê um dia especial (28 de junho), 

no qual o coreógrafo Paulo Ribeiro vê o seu trabalho 

ser interpretado quer por alunos, quer por um dos 

nomes da nova geração da dança contemporânea, 

Marco Ferreira da silva.

No âmbito do Sentido Criativo, a temporada abril a ju-

lho terá uma componente muito forte de espetáculos 

para o público escolar e para as famílias. em junho, 

os bebés entre os 6 meses e os 3 anos são convidados 

a viajar num ambiente criativo de exploração sonora e 

sensorial na peça Lá Fora (11 de abril). oscilando en-

tre um workshop de físico-química, uma manifestação 

e uma conversa íntima, Cláudia Jardim, Patrícia Por-

tela e sónia Baptista convidam o público escolar e as 

famílias (com crianças a partir dos 6 anos) a analisa-

rem o mundo dos materiais que constroem as rotinas 

diárias. Com a nova programação, regressa também 

o espetáculo itinerante Vissaium (18 de abril a 20 de 

junho), que proporciona uma viagem pelas ruas de 

Viseu e a descoberta do património arqueológico da 

cidade. As leis da física e da geometria comandam 

o novo espetáculo de Aldara Bizarro. em Linhas de 

Newton (22 e 23 de maio), os movimentos de uma 

bailarina desenham no palco linhas, planos, pontos 

e formas, criam novas perspetivas e conduzem o pú-

blico para o campo da fantasia e do belo. Depois de 

ter acolhido em novembro, o projeto Dançando com a 

Diferença Road, o Teatro Viriato continua a desenvol-

ver um trabalho de sensibilização para as questões 

da deficiência. Recebe de 18 a 20 de junho, a tercei-

ra edição do Encontro Normal com a Diferença, que é 

organizado pela Companhia Clara Andermatt e pelo 

Grupo Dançando com a Diferença. 

eXposIção FoYer

No foyer do Teatro Viriato, mantem-se até dia 24 de 

julho, a exposição fotográfica de Carlos Fernandes, 

colaborador do Teatro Viriato e fotógrafo freelancer. 

Scene surge da vontade do autor em mostrar o olhar 

de quem está no lugar de direção de cena e tem uma 

perspetiva e leitura diferente sobe o palco. Uma vez 

que a mostra se encontra exposta desde o mês de ja-
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neiro, o autor decidiu efetuar algumas mudanças na 

disposição da mesma, assim como introduziu novas 

fotografias.

artIsta resIDente

A coreógrafa Clara Andermatt será a Artista Residente 

do Teatro Viriato em 2015 e desenvolve nos meses de 

maio e julho um Workshop de Dança Contemporânea 

para públicos maiores de 16 anos, interessados em 

dança e no contacto direto com a linguagem coreo-

gráfica de Clara Andermatt. Neste workshop, os par-

ticipantes serão desafiados a descobrir as potenciali-

dades e limitações do corpo, de forma a que o possam 

libertar de bloqueios, atingindo assim um estado de 

ação/pensamento criativo.

setemBro em anteCIpação

Reconhecida pelos seus imponentes e extravagantes 

espetáculos, a companhia Théàtre de La Mezzanine, 

que em 2011 apresentou a ópera Dido e Eneias no Te-

atro Viriato, regressa no mês de setembro com uma 

paródia teatro-musical sobre a i Guerra Mundial. A 

Tragédia é o melhor pedaço do animal, demonstra 

uma vez mais um talento especial da companhia para 

a criação de metáforas que conduzem o público para 

um mundo visual, teatral e musical complexo e sur-

preendente.
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ResidÊnciAs ARtÍsticAs

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao 

público. Consciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no 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 oportunidade 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.

teatro

27 aBr a 01 maI

um InImIgo Do poVo
de tOnÁn QuitO (Pt)

 

teatro

13 a 17 jul

sIlent DIsCo
de ALFRedO MARtins (Pt)
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O teAtRO ViRiAtO a circular

A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à criação artística do Teatro Viriato 

assenta também no assumir de coproduções de espetáculos de companhias e artistas na-

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

POcilGa
a partir do texto dramático e do filme homónimo de PieR 

PAOLO PAsOLini

encenação jOhn ROMÃO

20 JuN - teatro Virgínia, torres novas

03 a 12 Jul - teatro nacional são joão, Porto

Fica NO SiNGElO
direção e coreografia cLARA AndeRMAtt

29 Mai - teatro Municipal de Vila Real

06 JuN - Macau

NOVO-VElHO circO
de cOMPAnhiA RAdAR 360º

e cOMPAnhiA cLARA AndeRMAtt

02 e 03 Jul - teatro Municipal Rivoli, Porto

11 e 12 Jul - centro cultural Vila Flor, Guimarães

uM iNiMiGO DO POVO
de tOnÁn QuitO

03 a 14 JuN (à excepção dos dias 8, 11 e 12 de junho)

são Luiz teatro Municipal, Lisboa

02 e 03 OuT - teatro Viriato, Viseu 

i DON’T BElONG HErE
de dinARte bRAncO e nunO cOstA sAntOs

04 JuN - centro cultural Vila Flor, Guimarães

11 JuN - teatro Académico de Gil Vicente, coimbra

13 JuN - centro de Artes de Ovar

19 e 20 JuN - teatro Viriato, Viseu

26 e 27 JuN - centro de Artes contemporâneas, Ribeira Grande, 

são Miguel, Açores

04 Jul - Auditório do Ramo Grande, Praia da Vitória, terceira, 

Açores)

THE Wall
de MiGueL FRAGAtA

17 e 18 Mai - centro de Arte de Ovar

22 e 23 Mai – teatro virgínia, torres novas 

01 e 02 JuN - Plataforma das Artes e da criatividade

a caMiNHaDa DOS ElEFaNTES
de inÊs bARAhOnA e MiGueL FRAGAtA

03 a 05 JuN - centro das Artes do espectáculo de sever do Vouga

28 JuN - Quartel das Artes dr. Alípio sol, Oliveira do bairro
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artista rEsidEntE
ClARA AndeRmAtt // 2015

Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o 

público local, regional e nacional é um dos eixos estratégicas da ação do Teatro Viriato. Nesse sen-

tido, durante o ano de 2015, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual a coreógrafa Clara 

Andermatt enquanto Artista Residente.

clara aNDErMaTT 

Iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. Em 1980, ingressa no London Studio 

Centre em Londres com uma bolsa de estudo obtendo a licenciatura em 1984. Na mesma altura 

recebeu o diploma de grau avançado da Royal Academy of Dance em Londres. Foi bailarina da 

Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de Rui Horta (1984-88), e da Companhia Metros 

de Ramón Oller (1989-91, Barcelona). 

Em 1991, criou a sua própria companhia coreografando um vasto número de obras regularmente 

apresentadas em Portugal e no estrangeiro. É em 1994 que inicia a sua colaboração com Cabo 

Verde, organizando várias ações de formação e realizando diversos espetáculos com bailarinos e 

músicos daquele país, uma cooperação que se mantém até à data. 

Clara Andermatt é regularmente convidada a criar para outras companhias, a lecionar em 

diversas escolas e a participar como coreógrafa em peças de teatro e cinema.

Ao longo da sua carreira, tem sido distinguida com diversos prémios dos quais destaca: 

Menção Honrosa do prémio acarte/madalena azeredo perdigão da Fundação C. Gulbenkian para 

a coreografia mel (1992); em conjunto com Paulo Ribeiro, o prémio acarte/madalena azeredo 

perdigão com a obra Dançar cabo Verde (1994); e prémio almada atribuído pelo MC e Espetáculo 

de Honra do Festival internacional de almada pela obra uma história da Dúvida (1999).
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TeATRo ViRiATo em Rede 
reDe De programação Cultural 5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 sentidos foi criada, 

inicialmente, por cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido alargada, mais tarde, para 

10 parceiros (em 2013). Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente na troca de saberes, processos e 

experiências de trabalho. Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos os parceiros e 

que permita apoiar os artistas e responder às suas necessidades através de ações concertadas no 

âmbito da coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do acompanhamento artístico 

e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação cultural são: 

• Teatro Viriato (Viseu); 

• Centro Cultural de Vila Flor (Guimarães); 

• Centro de Artes de Ovar; 

• O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo); 

• Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra); 

• Teatro Maria Matos (Lisboa);

• Teatro Micaelense (Ponta Delgada);

• Teatro Municipal da Guarda;

• Teatro Nacional São João (Porto);

• Teatro Virgínia (Torres Novas) 

• Teatro Municipal do Porto.  
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Utilizando o corpo como forma de expressão, os parti-

cipantes deste workshop são desafiados a descobrir as 

suas potencialidades e limitações, a conhecê-lo e a liber-

tá-lo dos bloqueios que o privam de gerar emoções, ener-

gia e criatividade. o objetivo passa por conduzir os partici-

pantes para um estado de ação/pensamento criativo, com 

exercícios de concentração seguidos de um trabalho com 

diferentes níveis de organização, que vão da improvisação 

à realização de secções mais estruturadas, para passar 

depois  à partilha de subjetividades.

Clara Andermatt mistura técnicas das diferentes áreas 

artísticas dirigindo-as para o desenvolvimento das capa-

cidades de escuta, intuição, movimento, da palavra e do 

som criando um estado de disponibilidade não só física 

como mental. 

DanÇa

workshop De Dança Contemporânea
com cLARA AndeRMAtt (Artista Residente //2015)

inSCRiçõeS

na bilheteira do teatro Viriato ou em www.teatroviriato.com

público-alvo m/ 16 anos, interessados em dança e sobretudo no contacto direto com a linguagem coreográfica de Clara andermatt 

lotação 16 participantes | preço 153 // descontos não aplicáveis

ensaIos apresentação FInal

17 a 22 mAi’15 // dom a sex 19h00 às 22h00

06 a 08 JUl’15  // seg a qua 19h00 às 22h00

13 a 16 JUl’15  // seg a qui 19h00 às 22h00

17 JUl’15 // sex horário a definir

iNScriçõES 

aTé

08 Mai
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Afastada da intenção de revelar os bastidores escondidos 

pela cortina do palco, Scene – se me permitem o pleonas-

mo conceptual, aparentemente, óbvio – insiste na perspetiva 

enquanto recurso gerador de tridimensionalidade. Premissa 

que reposiciono relativamente ao ponto de vista do público 

que, através deste conjunto de fotografias, é desafiado para 

uma outra camada de leitura dos objetos artísticos; para 

uma perspetiva desenhada a partir do meu (outro) lugar: o 

da direção de cena.

Nesta exposição, as minhas identidades - enquanto colabo-

rador do Teatro Viriato e fotógrafo - misturam-se. O olhar e 

a objetiva dirigem-se para a leitura simbólica de quem vê os 

espetáculos a partir do plano do palco e não da plateia. E, 

dessa perspetiva, procuro condensar nos meus registos ou-

tras dimensões mais cruas (despojadas de adereços cénicos) 

e quase sempre situadas para cá ou para lá - dependendo, 

mais uma vez, da perspetiva - da apresentação pública. 

Scene resulta de um projeto que decorreu ao longo de 2014, 

durante o qual fotografei perto de 20 dos espetáculos que su-

biram o palco do Teatro Viriato. 

Carlos Fernandes

Sobre Direção de Cena no Teatro Viriato

As funções inerentes à Direção de Cena no Teatro Viriato implicam a ges-

tão e orientação de todas as operações em palco, desde a chegada de 

uma companhia até à sua apresentação pública e ainda a mediação de 

soluções entre a direção técnica, a maquinaria e as várias necessidades 

do espetáculo levado a cena. A Direção de Cena comporta ainda o apoio 

nas deixas a serem dadas durante o espetáculo, seja para os intérpretes 

ou técnicos, assegurando também a resolução de qualquer eventualida-

de que ocorra no palco, sendo o que o seu fim último reside no controlo 

das condições que garantam a normal apresentação do espetáculo.

Fazer cumprir os horários de funcionamento e normas do Teatro Viriato 

durante a estadia das companhias a serem acolhidas; coordenar, junta-

mente com o responsável da Frente de Casa, a abertura de portas da sala 

ao público e, em caso de emergência, garantir a segurança e evacuação 

da sala, do palco e do restante edifício são outras das competências da 

Direção de Cena.

Nota: Dado o caráter de longa duração desta exposição, que teve início em janeiro, 

o autor decidiu efetuar algumas mudanças na disposição da mesma, assim como 

introduziu novas fotografias.

exposiÇão / Foyer

até 24 jul

sCene
fotografias cARLOs FeRnAndes (pt)

seg a sex 13h00 às 19h00 e em dias de espetáculo | entrada gratuita
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Nunca conseguimos dizer exatamente aquilo que quere-

mos dizer, nunca conseguimos depurar a descrição ou 

análise verbal de uma eventual penumbra de ambiguida-

de (…).

George steiner

Nostos, palavra grega, significa “retorno a casa”. an-

dré Mesquita, fundador e coreógrafo da tOK’art que 

viveu uns tempos fora do país, questiona-se sobre o 

que é isto a que se chama casa. a ideia de corpo/casa 

atravessa esta obra, questionando o que somos, o que 

levamos e trazemos connosco. “Queria explorar o que 

descobrimos sobre nós num lugar estranho e que, 

como tal, revela uma impossibilidade de retorno ao 

mesmo.” Nostos, palavra que está também na origem 

do vocábulo “nostalgia”, reflete ainda sobre o poder 

deste sentimento. Como as memórias podem ser um 

fator de resiliência, de desejo de um tempo e espaço 

do passado, apontando para um novo futuro. É esta a 

nostalgia de andré Mesquita aqui. E, novamente, o co-

reógrafo não esconde eventuais penumbras de ambi-

guidade entre o que se quer dizer e o que efetivamente 

se diz.

O pianista australiano simon James Phillips, já bem 

conhecido do nosso público e em residência no teatro 

Maria Matos nesta temporada, trabalhou em conjunto 

com andré Mesquita nesta criação, acompanhando de 

perto todo o processo e apresentando-se em palco com 

temas compostos para os cinco bailarinos de nostos.

DanÇa

02 aBr

nostos - uma eventual penumbra de ambiguidade
de AndRé MesQuitA (pt) | música de siMOn jAMes PhiLLiPs (au)
em parceria com FestiVAL de MúsicA dA PRiMAVeRA

qui 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos

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

espaÇo crianÇa DisponÍVel
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Direção artística de projeto, coreografia, figurinos e espaço cénico André Mesquita

música simon james Phillips

Desenho de luz André Mesquita e Miguel Ramos

Vídeo multimédia tomás Pereira e André Mesquita

Intérpretes teresa Alves da silva, césar Fernandes, Filipa Peraltinha, sylvia Rijmer e woody santana

textos sara Gomes

Coprodução rede 5 sentidos (Maria Matos teatro Municipal, centro cultural Vila Flor e teatro Viriato)

apoios Pró.dança 

este projeto é apoiado pelo Governo australiano através do Australia council for the Arts

Durante os ensaios de Nostos - em grego significa “retorno a casa”, e é também a raiz da palavra “nostalgia” - o coreógra-

fo André Mesquita, 35 anos, pediu aos cinco bailarinos que recordassem momentos marcantes do seu passado.

Do coreógrafo não se esperaria que da introspeção resultasse uma peça de pendor teatral: o que vimos, ao longo de 60 

magnetizantes minutos, foi uma formidável coreografia abstrata, a deixar-nos literalmente suspensos no movimento 

seguinte, como se nos estivesse a ser contada uma empolgante história. Esta “eventual penumbra da ambiguidade” – o 

subtítulo da peça saiu de um texto sobre os labirintos da linguagem do filósofo e crítico literário George Steiner - demons-

tra-nos o quanto o território das alusões imprecisas pertence, por direito, às poéticas do corpo.  

Submersa numa meia-luz enevoada, o palco vazio é amiúde recortado por iluminação vertical, a desenhar pirâmides e 

cubos no espaço, ou rasgado por disparos de luz horizontal, a deixar apenas visível o tronco dos intérpretes, de fluídas 

camisetas transparentes do tom da pele e sóbrias calças escuras. Um reparo para o momento da expulsão de fumos, 

seguido de breves clarões, a requerer outra subtileza.

Mas, na zona esquerda do palco, está a peça-chave desta criação: ao piano, o vulto discreto de Simon James Phillips 

(n.1973 – em temporada como artista residente no Teatro Maria Matos) observa, com atenção cúmplice, os bailarinos, 

estabelecendo com eles um íntimo diálogo de improvisação estruturada: segue-os ou desafia-os, criando pausas, acordes 

avulso ou explorando o efeito cumulativo de motivos repetitivos, períodos de alvoroço ou de quietude. Esta assinalável 

organicidade de entrelaçar luz, sons e corpos em movimento, numa pulsação conjunta mas não linear, traz-nos uma 

consciência subliminar da passagem do tempo e representações da memória.

Mesquita soube extrair o melhor das características de cada intérprete: Teresa Alves da Silva, Filipa Peraltinha, Sylvia 

Rijmer, César Fernandes e Woody Santana, excecionalmente focados e precisos, são donos de uma energia elástica, que 

ora dilata e os faz parecer gigantescos, ora recolhe numa contenção quase tântrica. Com solos, pares, trios ou em grupo, 

em ações dispersas ou em cânone, o movimento flui como a sucessão de largas marés; virtuosas frases coreográficas 

reformulam ou sabotam os seus próprios padrões; a limpeza técnica dos corpos é desfigurada por rastejos reptilíneos, re-

visitações ao tai-chi-chuan, respirações ofegantes, agachamentos de destreza felina e surpreendentes leituras do espaço. 

A cena final, quando as cinco silhuetas partem em diferentes direções e se dissipam nos bastidores, é uma eloquente 

fábula visual sobre a transitoriedade dos cruzamentos humanos, dos ciclos da vida.

Obscuro, denso e inóspito, o universo estético do coreógrafo adquire, nesta cocriação com James Phillips, uma tonalidade 

serena, ou mesmo laivos de melancolia. Depois de um longo período em que as premissas da criação coreográfica foram 

questionadas até à exaustão, Mesquita reconfirma aqui o seu lugar como um dos mais consistentes e desenvoltos coreó-

grafos portugueses atuais: insiste meter as mãos na massa no âmago da pura dança, sustenta-a numa criteriosa escolha 

dos intérpretes, e coloca-a ao serviço de um notável saber-fazer em matéria de composição.

In Público, de Luísa Roubaud

// SOBRE nostos - uma eventual penumbra de ambiguidade
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Português, nasceu em 1979. Fez a sua formação artís-

tica na Academia de Dança Contemporânea de setúbal 

e na Companhia Nacional de Bailado (Lisboa). iniciou a 

sua carreira como bailarino na CeDeCe (setúbal) e na 

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo de 

Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade indepen-

dente desde 2006, ano em que cessou funções como 

bailarino solista e professor residente na Tanz Compa-

nie do stadtTheater Hildesheim (Alemanha).

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), o Balé da Cidade de são Paulo, o 

Danish Dance Theater (Copenhaga), a Companhia Por-

tuguesa 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 

(direção artística de Kathryn Bennetts) e também como 

coreógrafo no 13th International Solo-Tanz-Theater Fes-

tival 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 Bai-

lado.

Foi o Artista Residente no Teatro Viriato (2013 a 2015).

em 2014, criou Romeu e Julieta para o Ballet da Cidade 

de Niterói (Rio de Janeiro) e Salto, peça galardoada pela 

sociedade Portuguesa de Autores com o prémio de Me-

lhor Coreografia do Ano 2014.

Coreógrafo na Ópera Salomé com encenação de Livia 

sabag. Trabalhou com a soprano Nadja Michael. es-

treou em setembro de 2014 no Theatro Municipal de 

são Paulo.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade.

AndRÉ meSQUitA

biOGRAFiA
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inspirada no universo de shel silverstein (poeta, mú-

sico, cartoonista e autor de livros para crianças), a 

performance Lá Fora nasce da vontade de encontrar 

a memória coletiva onde pais e crianças podem par-

tilhar um ambiente criativo. Mais do que um espetá-

culo, Lá Fora constitui um sítio de exploração sonora 

e sensorial pensado para os mais pequenos, onde as 

palavras, os sons e os gestos não precisam de expli-

cação. 

Através de um jogo evolutivo entre a voz e o corpo das 

intérpretes, os participantes contemplam o universo 

das descobertas, das múltiplas maneiras de atingir e 

entender o desconhecido, fomentando assim a intera-

ção entre pais e bebés.

teatro

11 aBr

lÁ Fora
de cARLA GALVÃO e cRistA ALFAiAte (pt)

sáb 10h30 e 12h00 | 30 min. aprox.

público-alvo dos 6 meses aos 3 anos

lotação 20 bebés e 20 adultos | preço 33 // descontos não aplicáveis
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Criação e interpretação Carla galvão e Crista alfaiate

música baseada em Forró Bé Beri Bé,do Camarão; les rois Fainéants, de 
andré Bourvil; lagoa, de hermeto pascoal; mwana talitambula, tulô, tulô, 

cancioneiro da comunidade judaica do uganda, poema sem título de lucinda 
atalaya

espaço cénico, adereços e figurinos marco Fonseca

Desenho de luz nuno Figueira

produção executiva e agenciamento stage one

Coprodução rede 5 sentidos (Centro Cultural Vila Flor) e teatro meridional
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Tem o curso de Teatro da escola superior de Teatro e 

Cinema. estreou-se profissionalmente em 1999. Co-

laborou como atriz em vários trabalhos dirigidos por 

Joaquim Nicolau, Maria emília Correia, Madalena Vic-

torino, Henrique Félix, Francisco Luís Parreira, João 

Brites, Paulo Filipe Monteiro, Richard Foreman, Gon-

çalo Amorim, Maria Gil, Maria João Luís, Tonan Quito, 

Luísa Pinto, Tiago Rodrigues, Victor Hugo Pontes. Tem 

trabalhodo regularmente com as companhias Artistas 

Unidos, Teatro Meridional e Teatro dos Aloés. em ci-

nema trabalhou com solveig Nordlund, Luís Fonseca, 

Luís Alvarães, João Constâncio, edgar Medina, Jeanne 

Waltz. em Televisão participou mais recentemente em 

Liberdade XXI, Laços de Sangue, Maternidade. Foi no-

meada para os Globos de Ouro na categoria de Melhor 

Atriz de Teatro nos anos 2005 e 2008. Recebeu a Men-

ção especial da crítica 2008, atribuída pela Associação 

Portuguesa de críticos de Teatro e o Prémio Bernardo 

santareno 2009 para a categoria de Atriz Revelação.

Galardoada pela Revista Time Out com o Prémio Corvo 

de Ouro na Categoria de Melhor Ator do Ano 2012. Par-

ticipou na 3ª Edição do FESTLIP no Rio de Janeiro, com 

a peça Contos em Viagem Cabo Verde vencedora do pré-

mio atribuído pelo público. Tem desenvolvido trabalhos 

como monitora/formadora em várias estruturas: CML, 

esTAL, espaço sou, Teatro Turim, Teatro Maria Matos.

No CCB-Fábrica das Artes desenvolveu os trabalhos: 

A Mala do Pai Pamuk, Os Construtores de Sonhos, Nana 

Nana, e colaborou como narradora no projeto A Casa 

Sincronizada que recebeu o Prémio da SPA.

Nasceu em Lisboa em 1981. iniciou a sua formação ar-

tística no teatro da Comuna. em 2004, terminou o curso 

em Formação de Atores da escola superior de Teatro 

e Cinema. Tem trabalhado enquanto atriz com diferen-

tes criadores como João Brites no Teatro o Bando (A 

Caça a partir da obra homónima de Manoel de oliveira, 

Pregos sem Cabeça de João Brites, a partir de Harms e 

Rua de Dentro), Rogério de Carvalho, Jorge Andrade e 

Mala Voadora, (Casa e Jardim, uma coprodução com o 

CCB), João Pedro Vaz (Capital Europeia da Cultura - Gui-

marães), Giacomo scalesi (Teatro das Compras – projeto 

eGeAC), Jorge silva Melo (Esta noite Improvisa-se de 

Luigi Pirandello), Gonçalo Amorim, Joana Providência 

entre outros. Bolseira de Inov-Art em 2011 em Nova ior-

que com a companhia de Teatro elevator Repair ser-

vice. No cinema destaca a sua participação nos filmes 

A espada e a Rosa de João Nicolau e 4 copas de Manuel 

Mozos. em televisão participa em diversas séries como 

Conta-me como foi, Maternidade, Liberdade XXI, entre 

outras. Paralelamente, mantém-se ligada ao canto e a 

projetos musicais.

CARlA GAlvão

CRiStA AlfAiAte

biOGRAFiAs
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Que maçã era aquela que envenenou a Branca de neve? 

Era orgânica, tinha pesticidas ou era geneticamente mo-

dificada? Como é que o rei Midas transforma tudo em 

ouro? Concebido entre o laboratório e a conversa íntima, 

Fábulas Elementares é uma performance que explora o 

mundo dos materiais que constroem as nossas histórias 

e povoam o nosso dia a dia.

depois do sucesso de Anita Vai a Nada e de Jogo de Per-

guntas, a dupla Cláudia Jardim e Patrícia Portela regres-

sa agora em formato de trio. aliando-se a sónia Batista, 

conspiram sobre objetos, revoluções e outras coisas, num 

espetáculo que oscila entre a performance, o workshop 

de físico-química, uma manifestação e uma fotonovela.

teatro

17 e 18 aBr

FÁBulas elementares
de cLÁudiA jARdiM, PAtRÍciA PORteLA e sÓniA bAtistA (pt)

45 min. | lotação 80 participantes

sex 15h00 | público-alvo 2º e 3º ciclos do ensino Básico | preço 13

sáb 16h00 | m/ 6 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis
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um projeto de e com Patrícia Portela, 
cláudia jardim e sónia baptista

som christoph de boek
tabela periódica irmã Lúcia, efeitos especiais

edição isabel Garcez
produção Prado - helena serra e Pedro Pires

Coprodução centro cultural Vila Flor,
Maria Matos teatro Municipal, teatro Viriato
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Nasceu em 1977, é membro do Teatro Praga onde de-

senvolve o seu trabalho como criadora e intérprete. 

Para além disso, ultimamente, tem estabelecido uma 

parceria criativa com Patrícia Portela (Anita Vai A Nada, 

Jogos das Perguntas, Fábulas Elementares). Trabalhou 

ainda na Companhia de Teatro sensourround, em en-

cenações de Lúcia sigalho (A Birra da Viva, Dedicatórias, 

Psicopata Apaixonado, Fora De Mim, Viagem à Grécia, Ca-

priiiicho, O Cerejal e Kizomba) e na Companhia de Teatro 

da Cornucópia em encenações de Luís Miguel Cintra 

(Filodemo e Um Homem É Um Homem). Destaca ainda 

a tradução de Quarteto de Heiner Müller e de diver-

sos workshops dirigidos no Teatro Viriato ou no Fórum 

Dança.

Autora de performances e obras literárias, vive entre 

Portugal e Bélgica. estudou cenografia e figurinos em 

Lisboa e Utrecht, cinema em ebeltoft, na Dinamarca, e 

Filosofia em Leuven, na Bélgica.

entre 1994 e 2002, trabalhou como figurinista e/ou ce-

nógrafa para muita das mais importantes companhias 

e realizadores independentes em Portugal recebendo 

o Prémio Revelação 94 pelo seu múltiplo trabalho para 

performances e para cinema. Foi uma das fundado-

ras do grupo o Resto em 1996, da Associação Cultural 

Prado em 2003, onde colabora com artistas nacionais 

e internacionais. Criadora de performances e instala-

ções transdisciplinares, itinera com regularidade pela 

europa e pelo mundo. Reconhecida nacional e interna-

cionalmente pela peculiaridade da sua obra, recebeu 

vários prémios (dos quais destaca o Prémio Madalena 

Azeredo de Perdigão/F.C.G. para Flatland I ou o Prémio 

Teatro na Década para Wasteband) e é considerada uma 

das artistas e autoras mais desconcertantes da sua ge-

ração. Autora de Para Cima e não para Norte (2008) e de 

Banquete (2012), participou no 46º International Writing 

Program em lowa City em 2013 e foi a primeira Outreach 

Fellow da Universidade de iowa City. Leciona com re-

gularidade desde 2008 no Forum Dança e em diversas 

instituições culturais e universidades.

Nasceu em Lisboa em 1973. Frequentou o Curso su-

perior de História da Arte da Universidade Nova de 

Lisboa. Completou o Curso de intérpretes de Dança 

Contemporânea do Fórum Dança. A sua formação foi 

complementada em workshops de dança, música, teatro 

e vídeo. Mestranda do Master Researcher in Choreogra-

phy and Performance da Universidade de Roheampton 

em Londres. intérprete e criadora em peças de dan-

ça, performance, teatro e vídeo. escreve livros e cria 

instalações e objetos Poético-escultóricos. Foi apoiada 

pelo Ministério da Cultura - DgArtes, Fundação Calous-

te Gulbenkian e Centro Nacional de Cultura. o seu tra-

balho tem sido apresentado em Festivais e Teatros em 

Portugal, França, Dinamarca, Alemanha, suíça, Bélgi-

ca, Croácia, Áustria, Brasil, espanha, itália e Reino Uni-

do, Rússia, Tunísia e Brasil

CláUdiA JARdim

PAtRíCiA PoRtelA

SóniA BAtiStA

biOGRAFiAs
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estudou organização e Gestão de empresas no isCTe, 

em Lisboa. Colabora no Centro Nacional de Cultura des-

de 1989. É atualmente Diretora de Atividades especiais e 

coordena o portal www.e-cultura.pt. Destaca trabalhos 

como a coordenação de Pensar o milénio com edgar Mo-

rin, (sintra - março de 2000), a direção técnica e de au-

diovisuais do congresso da Europa Nostra, de 2012, em 

Lisboa e a organização do ciclo de viagens Os portugue-

ses ao encontro da sua História desde 2001. Fez a direção 

de produção do documentário Queria Ser, de sílvia Fir-

mino, premiado no DocLisboa 08. Trabalha com Patrícia 

Portela na Associação Prado desde 2003.

Nasceu em Lisboa em 1975. estudou Tradução e inter-

pretação no isLA e a partir de 1998/99 estudou Comuni-

cação Global e Marketing. Ao mesmo tempo acumula o 

curso de produção de espetáculos, música e cinema no 

instituto das Artes e do espetáculo. É neste período que 

inicia o seu trabalho em teatro, música e cinema, tendo 

trabalhado com The Gift, Xutos&Pontapés, Phillarmonic 

Weed e Terrakota. Durante a EXPO98 é colaborador na 

produção, promoção e assistência a atores do evento A 

Palavra do Dia. em cinema participa na produção e as-

sistência de figurinos na primeira curta-metragem de 

terror portuguesa I’ll See You in My Dreams. em dança/

performance, trabalha com Maria Reis Lima em Deserto 

e com Filipe Carneiro em Part.1 e Part.2/Sílabas e em te-

atro com a companhia Truta no espetáculo Da Felicidade. 

entre finais de 1998 e 2010, foi membro do Teatro Praga, 

onde dirigiu a produção dos espetáculos da companhia, 

assim como as relações nacionais e internacionais no 

âmbito das digressões dos espetáculos e presença da 

companhia em eventos e atividades. em 2009, colaborou 

no projeto Audio Menus de Patrícia Portela. em 2010 in-

tegrou a equipa da AutoRádio Alkantara, uma criação de 

Patricía Portela/Prado e a equipa de produção de Amigos 

Coloridos, uma coprodução Alkantara Festival e Prado. 

em julho produz também O Dia Universal dos Microrga-

nismos, um evento no âmbito da rúbrica Quem Manda 

Sou Eu no Pavilhão do Conhecimento e que partiu de um 

convite daquela estrutura a Patrícia Portela e Mark De-

putter. em maio de 2010 juntou-se à Prado a convite de 

Patrícia Portela e produz A Coleção Privada de Acácio No-

bre. A partir de então tornou-se produtor da estrutura, 

tendo participado até ao momento na produção nacional 

e internacional dos trabalhos da mesma. em 2013 tor-

nou-se produtor da estrutura Teatro Meia Volta e depois 

à esquerda Quando eu Disser, do criador Alfredo Mar-

tins com quem desenvolve TryRomance, Ozzzzz e ainda 

difusão de outros trabalhos. Ainda nesse ano, tornou- se 

colaborador da espelho de Cultura, produtora e agencia-

mento de Artistas na produção de espetáculos, agencia-

mento e acompanhamento de artistas, acompanhamen-

to de tournées nacionais e internacionais, assistência à 

comunicação e promoção, relações entre empresas do 

setor nacional e internacional.

HelenA SeRRA

PedRo PiReS
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onde é que Afonso Henriques nasceu? A cava é uma for-

tificação árabe? Vissaium desafia a descobrir e a especu-

lar as respostas para estes e outros enigmas da cidade 

de Viseu. 

Mais do que um espetáculo, Vissaium é uma viagem pe-

las ruas da cidade, um convite à fruição do património 

arqueológico e à exploração de artefactos que contam 

histórias de um lugar que foi desde sempre partilha-

do por muitos povos que por aqui passaram, viveram e 

deixaram a sua marca. Neste percurso, que terá banda 

sonora da novíssima banda viseense Os Bárbaros, pode-

mos encontrar uma lusitana que sabe ler pedras e uma 

especialista em teorias que precisam de ser provadas 

porque, afinal de contas, os arqueólogos têm muitas dú-

vidas e a História não é uma ciência exata e imutável. 

Nota: Recomenda-se a utilização de calçado confortá-

vel. Com condições climatéricas adversas o espetáculo 

realiza-se no Teatro Viriato.

teatro

18 aBr a 20 jun

VIssaIum
direção MARiA GiL (pt)

60 min. aprox.

27 a 30 aBr | seg a qui 10h30 e 15h00

público-alvo do 4º ano do 1º ciclo ao 3º ciclo do ensino Básico | lotação 1 turma/sessão | preço 13

18 aBr, 16, 30 maI, 13 e 20 jun | sáb 17h00

público-alvo m/ 8 anos | lotação 20 participantes | preço 43 // descontos não aplicáveis
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direção Maria Gil 
Consultoria Património Arqueológico Pedro sobral 

Cocriação e interpretação
Graeme Pulleyn, rafaela santos

e ana Bento 
Produção teatro Viriato 

Construção da réplica da Ara Romana
archeofactu – arqueologia e arte 

prÓXIma apresentação
todos os públicos: 12 set / sáb 17h00
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A Arqueologia é uma ciência apaixonante. O próprio ato de descobrir, de procurar, de encontrar, faz parte do imaginário 

de qualquer criança e também de muitos adultos. 

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

as suas vivências. Este conhecimento das vidas passadas é feito através dos vestígios materiais que o Homem vai dei-

xando. Restos de louça que se partiu, de uma casa que ruiu, da sepultura que desabou, do barco que se afundou, etc, etc.

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

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

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

como a cabeça de um cão em cerâmica que nos remete para contatos com o centro da Península Ibérica, ou alguns frag-

mentos de cerâmica grega, que indiciam contatos com o mundo oriental.

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

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

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

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

PedRo SoBRAl (Consultor para o Património Arqueológico)

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

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

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

mente como boias flutuantes. É fácil esquecer e é difícil lembrar. Às vezes lembramo-nos para não nos esquecermos. 

Para não nos esquecermos que houve outras pessoas antes de nós que passaram por aqui e que não se limitaram a viver 

e a morrer neste lugar, mas procuraram respostas às suas perguntas e inquietações. Dessas respostas surgiram mura-

lhas, santuários, ruas, cabanas em cima de rochas, esculturas em forma de cão. Assim, percorrer a Rua Direita em Viseu 

não é percorrer a Rua Direita em Viseu, é olhar para trás no tempo, para uma das principais ruas da cidade romana. Olhar 

para a Sé é imaginar as conversas entre D. Teresa e D. Henrique no pequeno palácio que havia antes da catedral ter sido 

construída. Sentar-me nos penedos é divertir-me a pensar como é que seria viver no castro lusitano construído em cima 

daquelas grandes rochas e pensar como as pessoas que aí viveram deveriam ser esguias, flexíveis e resistentes. Talvez 

seja por isso que também nos lembramos: para compreendermos o fenómeno humano que está ligado aos lugares e daí 

tirar um sentido para as nossas vidas. Os livros de História estão cheios de grandes ilustrações sobre o Império Romano, 

mostram-nos listas dos Reis de Portugal e mapas da Reconquista Cristã, mas aqui, em Viseu, podemos VER tudo isso num 

simples passeio pela cidade. Às vezes a rua é a melhor sala de aula!

mARiA Gil (direção)

// SOBRE Vissaium



dim · 25

Concluiu a licenciatura em educação Musical em 2001, 

e frequentou uma Pós-Graduação em Musicoterapia, 

tendo, paralelamente, efetuado um percurso formati-

vo na área da pedagogia musical. integrou a orquestra 

Juvenil do Centro. Compôs e interpretou ao vivo a mú-

sica dos espetáculos Gracinda, a linda, Raiz de Memória 

e Mar Alto Atrás da Porta. orientou os grupos musicais 

Tubo de Ensaio e darteRITMO no âmbito do projeto Entre 

Teias. Diretora musical do espetáculo Sempre em fren-

te até amanhecer. orienta a oficina Primeiros Sons – 1ª 

Viagem ao Espaço (Casa da Música). Leciona a disciplina 

de Música na escola superior de educação de Viseu.

Natural de Doncaster, no norte da inglaterra. em iní-

cios de 1990 viajou para Portugal, onde formou o Teatro 

Regional da serra do Montemuro, que produziu Lobo-

Wolf, El Gringo, Pizza!, As Bodas de Cândida, Estrada Na-

cional, Alminhas, Fénix e Kota Kota, A Eira dos Cães, Ho-

tel Tomilho e Sucata Sisters, entre outros espetáculos. 

Projetos individuais recentes incluem Dimas, O Ado-

lescente Míope e O Teatro Mais Pequeno do Mundo. No 

Teatro Viriato desenvolve há oito anos um projeto para 

jovens atores. É professor de expressão Dramática na 

escola superior de educação de Viseu e de escolas e 

Métodos de encenação na Faculdade de Letras da Uni-

versidade de Coimbra.

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

Joyce Carol oates, encenação de Jorge silva Melo. É 

atriz regular no projeto Teatro Mais Pequeno do Mundo. 

em dança, participou em espetáculos de olga Roriz e 

Madalena Victorino. Participou em telefilmes, em cur-

tas e longas-metragens de cinema. Responsável pela 

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

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

nhos Rotos e Mulher Mim. Cofundadora da companhia 

de teatro Amarelo silvestre.

Nasceu em 1978, é licenciada em Formação de Atores/

encenadores pela escola superior de Teatro e Cinema. 

Tem um mestrado intimidade e Performances Auto-

biográficas, pelo Departamento de estudos de Teatro, 

Cinema e Televisão da Universidade de Glasgow. Como 

atriz trabalhou com vários encenadores nacionais e 

internacionais e também participou em cinema. É co-

criadora do Teatro do silêncio onde já encenou vários 

AnA Bento | cocriação e interpretação

GRAeme PUlleYn | cocriação e interpretação

RAfAelA SAntoS | cocriação e interpretação

mARiA Gil | direção

biOGRAFiAs
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projetos, nomeadamente para a infância. Colabora com 

outros criadores em teatro e desde 2003 tem lecionado 

em várias escolas do país. em 2010 fundou a editora 

elefante Azul Clarinho, com o objetivo de criar textos 

para cena.

Pedro sobral de Carvalho, licenciado em História, va-

riante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, mestre em Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, embo-

ra especialista em Megalitismo da Beira Alta, tem-se 

dedicado igualmente, nos últimos 15 anos, ao estudo 

da cidade de Viseu. efetuou mais de 50 intervenções 

arqueológicas no Centro Histórico de Viseu tendo feito 

descobertas essenciais para o conhecimento da histó-

ria da cidade. Atualmente é diretor executivo da em-

presa eon, indústrias Criativas, onde para além da área 

de Arqueologia, coordena a área de Museologia e da 

Gestão Cultural.

PedRo SoBRAl | consultoria património arqueológico
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No centro do palco há um muro que divide o público. De um 

lado ficam os adultos, de outro lado ficam as crianças. só 

os atores podem circular entre os dois lados do muro. Nem 

adultos, nem crianças vêem o mesmo espetáculo.

É nesta diferença que assenta  The Wall, entre o que os 

adultos pensam que as crianças pensam e aquilo que 

elas realmente pensam, entre o que as crianças imagi-

nam que os adultos querem e aquilo que eles realmente 

querem, entre o que pertence ao “mundo dos adultos” e o 

que pertence ao “mundo das crianças”.

The Wall debruça-se sobre o muro que separa as crian-

ças dos adultos, a infância da idade adulta. o público é 

convidado a olhar para o seu lado do muro e a imaginar 

o lado de lá. 

A apresentação do espetáculo é complementada com a 

projeção do documentário The Wall. A pesquisa, de Maria 

Remédio que retrata o processo de pesquisa para a cria-

ção da peça.

Nota: os adultos e as crianças serão separados à chegada, reunindo-se 

no final.

teatro

07 a 09 maI

the wall
de MiGueL FRAGAtA (pt)

60 min. aprox.

qui e sex 15h00 | público-alvo m/ 8 anos | lotação 50 crianças e 40 adultos | preço 13

sáb 21h30 | m/ 8 anos

lotação 50 crianças e 40 adultos | preço 43 // descontos não aplicáveis

Documentário THE WALL. A PESqUISA

sex 19h30 | 27 min. aprox. // m/ 8 anos | entrada gratuita
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Conceção e encenação Miguel Fragata 
texto inês Barahona e Miguel Fragata

Cenografia Fernando Ribeiro 
Desenho de luz e vídeo José Álvaro Correia 

Composição sonora Fernando Mota 
operação Nuno Figueira

Interpretação Joana Bárcia, João de Brito, Manuela Pedroso
e Miguel Fragata 

produção Formiga Atómica 
realização do documentário Maria Remédio 

Coprodução Rede 5 Sentidos (Centro de Arte de ovar, Centro 
Cultural Vila Flor, Teatro Maria Matos, Teatro Municipal do Porto, 

Teatro Viriato e Teatro Virgínia)
Fase de pesquisa financiada por

Governo de Portugal/secretário de estado da Cultura/DGArtes

estreIa
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Nasceu no Porto, em 1983. estudou no Colégio Alemão 

do Porto. É licenciado em Teatro pela escola superior 

de Teatro e Cinema. Completou o Bacharelato em Teatro 

na escola superior de Música e das Artes do espetáculo. 

em 2007 encenou e interpretou o espetáculo Atentados 

em Experiência, apresentado no são Luiz Teatro Munici-

pal, integrado no ciclo Novos Atores.

em 2015, concebeu e encenou o espetáculo O Homem 

Sem Rótulo para a eGeAC - Padrão dos Descobrimentos.

em 2013, concebeu e encenou, com inês Barahona, o 

espetáculo A Caminhada dos Elefantes, um projeto fi-

nanciado pela Direção-Geral das Artes e coproduzido 

pelo Teatro Maria Matos, Teatro Viriato, Centro Cultural 

Vila Flor e Artemrede — Teatros Associados. Foi ainda 

o intérprete a solo deste espetáculo. Nesse ano dirigiu, 

com Giacomo scalisi, a 5ª. edição do projeto Teatro das 

Compras, uma produção da eGeAC no âmbito das Festas 

de Lisboa. Criou e interpretou vários espetáculos que in-

tegraram as edições anteriores do mesmo projeto. Fez 

assistência de encenação a Bruno Bravo, Diogo Dória, 

Claudio Hochmann e Madalena Victorino.

Trabalha regularmente como intérprete nos espetáculos 

da companhia de teatro Mala Voadora, sob a direção de 

Jorge Andrade, e também como intérprete e cocriador 

nos espetáculos de Madalena Victorino. Trabalhou como 

ator em espetáculos de Cristina Carvalhal, Catarina Re-

queijo, Rafaela santos, Pompeu José, José Rui Martins, 

José Carretas, Gabriel Villela, entre outros. em cinema 

trabalhou com Pedro Palma e Maria Pinto. interpretou e 

cocriou espetáculos para crianças, com inês Barahona, 

Agnès Desfosses (Compagnie Ata - Paris), Vera Alvelos, 

Catarina Requeijo e Madalena Victorino. Colaborou ain-

da na conceção da exposição Uma Carta Coreográfica da 

autoria de Madalena Victorino, para a Direção-Geral das 

Artes.

Desenvolve projetos de relação entre as artes e a edu-

cação, através da criação de oficinas artísticas, visitas 

encenadas e pequenos espetáculos para a Artemrede — 

Teatros Associados, Casa das Histórias - Museu Paula 

Rego, Centro Cultural de Belém, Festival Todos, Funda-

ção Calouste Gulbenkian, Padrão dos Descobrimentos, 

Rede TeiAs, Teatro Maria Matos e Teatro Viriato. Colabo-

ra também com a editora orfeu Negro, através da cria-

ção de leituras encenadas.

Nasceu em Lisboa, em 1977. Licenciada em Filosofia. 

Mestre em estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de 

Letras (Universidade de Lisboa).

ingressou no Centro de Pedagogia e Animação, do Cen-

tro Cultural de Belém, em 2005, sob a direção de Mada-

lena Victorino, onde desenvolveu projetos de relação en-

tre as artes e a educação para público escolar, familiar 

e especializado.

Desenvolveu, em 2008, com Madalena Victorino e Rita 

Batista, para a Direção-Geral das Artes, O Livro Escuro e 

Claro, cuja distribuição acompanhou em 2012, dando for-

mação a equipas e professores. Colaborou ainda na con-

ceção da exposição Uma Carta Coreográfica da autoria de 

Madalena Victorino, para a Direção-Geral das Artes.

biOGRAFiA

miGUel fRAGAtA | encenação, conceção e texto

inÊS BARAHonA | texto
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Formação no iFiCT durante um ano, dois anos na escola 

superior de Teatro e Cinema e um ano em Nova iorque 

no Lee strasberg institute como bolseira da Fundação 

Calouste Gulbenkian.

em teatro, trabalhou doze anos com a companhia Ar-

tistas Unidos sob orientação de Jorge silva Melo e ain-

da com outros encenadores tais como sandra Faleiro, 

Pedro Carraca, solveig Nordlund, Filipa Francisco, entre 

outros e com as companhias Mala Voadora e Truta. es-

teve quatro anos em digressão com dois espetáculos dos 

catalães La Fura Dels Baus.

em cinema trabalhou com vários realizadores como 

Paulo Rocha, solveig Nordlund, Jorge silva Melo, edgar 

Feldman, Marco Martins, entre outros. em televisão par-

ticipou em algumas séries para a RTP como Os dias do 

regicídio, Liberdade 21 e para a TVi em Equador.

Nasceu em Faro em 1983. Licenciado em Teatro – For-

mação de Atores, pela escola superior de Teatro e Ci-

nema. Complementou a sua formação com: Victor Hugo 

Pontes, João Mota, Miguel Borges, Miguel seabra, Nuno 

Pino Custódio, Luca Aprea, entre outros. Cocriador dos 

espetáculos A história que não queria ser livro, Habita-

mus, T.3, JBWB-900, És-passos e Brilharetes. Trabalhou 

em Teatro com: Teatro experimental do Porto (Gonçalo 

Amorim), Teatro dos Aloés (José Peixoto e Jorge silva), 

Artistas Unidos (Jorge silva Melo), Teatro o Bando (João 

Brites), Coletivo 84 (Nuno M. Cardoso), Projeto Ruínas 

(Carlos Marques), Giacomo scalisi, Miguel Fragata, Mar-

ta Lapa, Tiago Cadete, Marco Paiva, Yola Pinto, Paulo 

Lage, Cristina Carvalhal, Ávila Costa, entre outros. em 

Cinema trabalhou com Maria Pinto, Philip Rylatt, Telmo 

Vicente e Margarida Gil. Participou em séries de tele-

visão, publicidade e locuções. Colabora com o serviço 

educativo da Culturgest desde 2010. Cofundador e Dire-

tor da Associação LAMA (Laboratório de Artes e Media 

do Algarve 2010/…).

Nasceu em Lisboa, em 1964. É licenciada em Teatro (Ato-

res e encenadores) pela esTC, em Lisboa. Frequentou o 

Curso de Monitores de Dança para a Comunidade orga-

nizado pelo Fórum Dança, em 1992/93. Formadora cre-

ditada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua, da Universidade do Minho. Desde 1986 trabalha 

como atriz profissional em diversas companhias teatrais 

(Teatro espaço, Teatro da Malaposta, Teatro do século, 

Teatro Meridional, Casa Conveniente, entre outros), sen-

do dirigida pelos seguintes encenadores: Águeda sena, 

José Martins, Figueira Cid, Rui Mendes, Mário Feliciano, 

inês Câmara Pestana, Miguel seabra, Layla Ripol, Mó-

integrou a equipa de Giacomo scalisi, vertentes de Pro-

dução e Relação com a Comunidade, na inauguração do 

Teatro Municipal de Portimão, em 2008.

Trabalha em áreas como a escrita e a dramaturgia, com 

Madalena Victorino (Caruma e Vale), Giacomo scalisi (Te-

atro das Compras), Teatro Regional da serra de Monte-

muro (Sem Sentido), Catarina Requeijo (assistência de 

encenação ao espetáculo Amarelo, texto de A Grande 

Corrida) e Circolando (apoio dramatúrgico à criação dos 

espetáculos Água).

encenou, em 2012, o espetáculo A Verdadeira História do 

Teatro, para o Teatro Maria Matos, em 2013, A Verdadeira 

História da Ciência, para a Fundação C. Gulbenkian.

Concebeu ainda em 2013 com Miguel Fragata A Caminha-

da dos Elefantes.

Dá formação na área da escrita a professores e adultos, 

no sou – Movimento e Arte, Fundação C. Gulbenkian e 

Circolando.

JoAnA BáRCiA | interpretação

João de BRito | interpretação

mAnUelA PedRoSo | interpretação
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nica Calle, inês Barahona e Giacomo scalisi. Participou 

como intérprete na área da dança em projetos coreográ-

ficos de Margarida Pinto Coelho, Paulo Henrique e Ma-

dalena Vitorino. Trabalha desde 1991 como formadora na 

área do teatro e da dança criativa com diversas entida-

des oficiais promotoras do ensino artístico em Portugal: 

escolas Primárias e secundárias, escola Profissional de 

educação para o Desenvolvimento, Grupo de Teatro da 

Nova, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal 

de Cascais, C.e.N.T.A., Casa de serralves, Fórum Dança, 

Centro Cultural de Belém, A.P.C.C., Teatro Aveirense, Te-

atro Viriato, Artemrede. Desde 2003 trabalha como con-

tadora de histórias, colaborando com a Livraria Ler para 

querer, Direção Geral do Livro e das Bibliotecas, Teatro 

Maria Matos, Casa das Histórias – Museu Paula Rego, 

entre outras instituições.

Nasceu em Lisboa, em 1976. iniciou a sua formação ar-

tística na área da Pintura, com Alexandre Gomes, em 

1992, tendo completado o Bacharelato em Realização 

Plástica do espetáculo (1998) e a Licenciatura em Design 

de Cena (2008) na escola superior de Teatro e Cinema 

de Lisboa. Concluiu igualmente o curso de Pintura da 

sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e o curso 

de ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian. Na área 

do teatro, concebeu espaços cénicos para espetáculos 

dirigidos por Alberto Villareal, Ana Luísa Guimarães, An-

drzej sadowski, António Durães, António Feio, António 

Fonseca, António Pires, Carla Maciel, Cláudia Gaiolas, 

Denis Bernard, Dinarte Branco, Fernando Moreira, Gon-

çalo Waddington, Joana Antunes, João Mota, Joaquim 

Horta, José Carretas, José Pedro Gomes, José Wallens-

tein, Luís Assis, Manuela Pedroso, Marcos Barbosa, Ma-

rina Nabais, Natália Luiza, Nuno Cardoso, Nuno M Car-

doso, Paula Diogo, Pedro Carraca, Pierre Woltz, Rogério 

Nuno Costa, Tiago Rodrigues, Tim Carroll, Tónan Quito e 

Victor Hugo Pontes.

Nasceu em Lisboa, em 1976. iniciou o seu percurso te-

atral em 1993 no projeto 4º Período o do Prazer, orienta-

do por António Fonseca. Concluiu o Bacharelato em luz 

e som na esMAe em 1999, e a Licenciatura em Design 

de luz em 2007. em 1998 recebeu uma bolsa de mérito 

do instituto Politécnico do Porto. estagiou durante três 

meses no Teatro Nacional de Bergen (Noruega) e duran-

te nove meses de 2001 no Núcleo de Criação Teatral do 

Porto Capital da Cultura. Desde então tem desenvolvido 

a sua atividade como desenhador de luz. Já realizou de-

senhos de luz para espetáculos encenados por diversos 

encenadores e coreógrafos portugueses e estrangeiros. 

efetuou desenhos de luz para exposições (10 anos Re-

fer, estação do Rossio), Concertos (Jazz em agosto da F. 

C. Gulbenkian, Real Combo Lisbonense), eventos (Moda 

Lisboa), exteriores (Projeto Jardim de Santos), Óperas (La 

Douce de emmanuel Nunes, Casa da Música) e curtas 

metragens (Preto e Branca realizado por saguenail). 

Desde 2000, que dá workshops e ações de formação na 

área de iluminação para espetáculos e colabora com a 

esMAe e a escola profissional Balleteatro. É autor do 

Manual Técnico de Iluminação para Espetáculos.

Compositor, multi-instrumentista, artista sonoro e 

aprendiz de inventor de instrumentos musicais experi-

mentais.

o seu universo musical resulta do cruzamento de diver-

sas linguagens, geografias e ferramentas, como o estu-

do de instrumentos tradicionais portugueses e de outras 

culturas, a construção de instrumentos experimentais e 

feRnAndo RiBeiRo | cenografia 

JoSÉ álvARo CoRReiA | desenho de luz e vídeo

feRnAndo motA | composição sonora
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Nasceu em Lisboa, em 1983. Habilitações Académicas: 

Pós-graduação em Livro infantil pela Universidade Ca-

tólica Portuguesa de Lisboa, 2009. Licenciatura em Pin-

tura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, onde frequentou três anos da cadeira de audiovi-

suais, 2007. Documentário e Vídeo: Realização do vídeo 

do espetáculo A Caminhada dos Elefantes, de Miguel Fra-

gata e inês Barahona, 2014. Realização dos vídeos dos 

quatro espetáculos para crianças concebidos para o Dia 

da Criatividade, Fundação Calouste Gulbenkian, 2012. Re-

alização, câmara e montagem do documentário Moradas 

coletivas (2010) sobre o projeto de intervenção artística e 

social intervir da Fundação Calouste Gulbenkian. Mem-

bro do Júri do Prémio Primeiro Olhar/IPJ dos Encontros 

de Viana, 2010. Corealização do vídeo integrante do Con-

certo Comentado O Mandarim Maravilhoso, Fundação Ca-

louste Gulbenkian, 2009. 

Realização, câmara e montagem do documentário Mo-

rar Aqui (2008), selecionado para o Panorama – Mostra 

do Documentário Português, 2009. Corealização do ví-

deo integrante do espetáculo Babar e a minha mãe Gan-

so, encenado por Catarina Molder, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2008. Realização, câmara e montagem do 

documentário Terceiro bê (2007), Prémio Primeiro Olhar 

Jovem/IPJ nos VIII Encontros de Viana, 2008; selecionado 

para o Panorama – Mostra do Documentário Português e 

secção Take one! das Curtas de Vila do Conde, 2008.

objetos sonoros, a utilização de elementos da natureza 

e sons do quotidiano nas suas composições e a manipu-

lação e experimentação sonora através da informática e 

da eletroacústica.

os seus projetos têm passado pela interdisciplinaridade, 

colaborando com artistas de várias áreas, entre as quais 

a música, o teatro, a dança, o cinema de animação, o 

vídeo e as artes plásticas.

Tem criado diversos espetáculos e performances musi-

cais e visuais, tais como Motofonia e Nana Nana (ambos 

sob encomenda do CCB - Fábrica das Artes), tendo parti-

cipado com estes em diversos festivais e programações.

Há cerca de 20 anos que compõe música para teatro, 

tendo colaborado com diversos encenadores e compa-

nhias, das quais destaca o Teatro Meridional, John Mo-

wat e Companhia do Chapitô e Cie Dos à Deux.

Para Além do Tejo do Teatro Meridional, para o qual com-

pôs e interpretou ao vivo a música original, recebeu o 

Prémio Nacional da Crítica 2004 (Associação Portuguesa 

de Críticos de Teatro) e Saudade – Terres D’eau da Cie. 

Dos à Deux, com banda sonora original sua, recebeu o 

Prémio de Melhor Espetáculo no Festival de Avignon 2005 

(ADAMi – Prémio do Público).

Pela música original e espaço sonoro de Por Detrás dos 

Montes do Teatro Meridional, recebeu uma Menção Hon-

rosa (Prémio Nacional da Crítica 2006, promovido pela 

Associação Portuguesa de Críticos de Teatro), o Prémio 

de Melhor Música Original dos Prémios de Teatro 2007 do 

Guia dos Teatros e foi nomeado para o Europe Prize New 

Theatrical Realities XI, promovido em 2008 pela Comissão 

europeia com o alto patrocínio do Parlamento europeu.

em 2007, recebeu o Prémio Melhor Obra Portuguesa no 

8º Concurso Internacional de Composição Eletroacústica 

(Festival Música Viva).

No cinema de animação tem colaborado com diversos 

realizadores e produtoras, dos quais salienta a RTP2, 

Zeppelin Filmes e José Miguel Ribeiro (sardinha em 

Lata).

Na área da formação, colaborou com diversas entidades 

como a esAD (escola superior de Artes e Design), es-

TAL (escola superior de Tecnologias e Artes de Lisboa), 

Centro infantil Helen Keller e CCB, entre outros.

mARiA RemÉdio | realização documentário
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Tragédia em cinco atos, Britânico é uma peça que re-

flete sobre os valores civilizacionais, leia-se: poder, 

honra e verdade, e que efetua um mergulho profundo 

sobre o psicologismo das personagens, constituindo 

a primeira tragédia de caráter. 

Ao pôr em cena a monstruosidade das suas persona-

gens, o autor cria um quadro em que a necessidade e 

o jogo político são abandonados às paixões, em que o 

sangue contamina a luta pelo poder e em que a inelu-

tabilidade funesta do futuro se define pela preponde-

rância da violência e do maquiavelismo face ao amor 

e à esperança.

A Companhia Ao Cabo Teatro recupera esta obra de Raci-

ne consciente de que o texto, complexo e premente, 

mantém uma contemporaneidade que não necessita 

de defesa.

teatro

15 e 16 maI

BrItânICo
de jeAn RAcine (fr) | encenação nunO cARdOsO (pt)

sex e sáb 21h30 | duração a definir | m/ 12 anos

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

espaÇo crianÇa DisponÍVel
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De Jean Racine
encenação Nuno Cardoso

tradução Regina Guimarães
Interpretação 

Pedro Frias, Rodrigo santos, 
Romeu Costa, João Melo, Mário santos, 

Micaela Cardoso e Leonor salgueiro
Figurinos a designar

Desenhos de luz José Álvaro Correia
música Rui Lima e sérgio Martins
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Nasceu na cidade de Gabela em Angola no ano de 1973.

Formou-se no curso de interpretação da Academia Con-

temporânea do espetáculo em 1995. Nesse mesmo ano 

torna-se membro fundador da companhia Teatro Bruto,  

onde permaneceu até 2007. Desde então tem trabalhado 

como free lancer. Durante o seu percurso profissional 

trabalhou com várias estruturas como: Teatro Nacional 

s. João; ensamble - sociedade de Atores;  Teatro do Bo-

lhão; Ao Cabo Teatro,  entre outras e vários encenadores 

donde se destacam: silvio Purcarete; João Garcia Mi-

guel; Ricardo Pais; Nuno Carinhas; Nuno Cardoso; Ana 

Luena...

Nasceu em 1990, em Lisboa. Formou-se na escola 

Profissional de Teatro de Cascais. Frequentou vários 

workshops de teatro, nomeadamente com Beatriz Ba-

tarda, Marcia Haufrecht, João Cayatte, John Mowat, 

Dmitry Bogomolov e Jean-Paul Bucchieri. Como atriz, 

integrou os elencos de Azul Longe nas Colinas, de Dennis 

Potter, enc. Beatriz Batarda, espetáculo em que desem-

penhou também as funções de assistente de produção, 

e At Home at the Zoo, encenação Dinarte Branco (ZDB), 

ambos em 2011. Foi também dirigida por Carlos Avilez, 

João Vasco e Renato Godinho. Também em 2011, fez as-

sistência de encenação em Sangue Jovem, de Peter As-

mussen, encenação Beatriz Batarda (CCB), e prestou co-

laboração artística em Morte de Judas, de Paul Claudel, 

espetáculo de Luis Miguel Cintra, Cristina Reis e Dinarte 

Branco (Teatro da Cornucópia). No cinema, participou 

nas curtas-metragens La Prière, de Yonathan Levy, e 

Casca de Nós, de António Rodrigues. em 2012, integrou 

o elenco de O Sonho da Razão, encenação Luis Miguel 

Cintra, no Teatro da Cornucópia, e assumiu o papel titu-

lar de Alma, de Gil Vicente, encenação Nuno Carinhas, 

no TNsJ.

Começa a fazer Teatro em 1996, ligado à fundação do 

Teatro Ação, sob a direção de Carlos Frazão. Até 1998 

participa nas oficinas do Teatro Art’imagem, no Festival 

Cómico da Maia e nas oficinas do C.A.i.R.Te, com William 

Gavião e Valdemar santos.

em 2001, sai da FDUP e ingressa na esMAe, licencian-

do-se em 2010. Trabalhou com Carlos Pessoa, Nikolaus 

Holz, António Durães, Pablo Rodriguez, inês Vicente, 

Lee Beagley, António Carallo, Lúcia Ramos, João Henri-

ques, Richard Thomes, Marina e Natália Pikoul, Cândido 

Pazó, John Britton, João Pedro Vaz, Vera santos, Peter 

Michael Dietz, Paulo Calatré, Nuno Carinhas, Romulus 

Neagu, João Brites, Kukiaki ida, João Cardoso, José Car-

retas, Joana Antunes, Marco António Rodrigues, Jorge 

Fraga, Marcos Barbosa, Ana Luena, Nuno Cardoso, en-

tre outros.

biOGRAFiAs

máRio SAntoS | ator

leonoR SAlGUeiRo | atriz

RodRiGo SAntoS | ator



34 · dim

Ainda em 2001, funda, com Ricardo Alves e ivo Bastos, o 

Teatro da Palmilha Dentada.

Desde 2005 que desenvolve trabalho de criação e dire-

ção musical com a Palmilha Dentada, Mau Artista, Ra-

dar 360º, e o Teatrão, entre outros.

entre 2003 e 2006, assinou a interpretação e direção 

musical e sonoplastia dos programas diários de humor 

“O enigma” e “Palmilha News”, da Palmilha Dentada, na 

Antena1.

Baixo, voz e composição em projetos como Passpartout 

Preto, Hipster Rude e Pulha Seltzer. em 2009, fundou o 

Chão Concreto, encenando o espetáculo “Noites Bran-

cas” e “O Negativo da Voz”.

em cinema e tv, trabalhou com realizadores como Ro-

drigo Areias, Paulo Abreu ou Henrique oliveira.

Nasceu em Aveiro, em 1979. iniciou a sua carreira pro-

fissional no Teatro o Bando, numa encenação de João 

Brites do texto de Tankred Dorst, Merlin, em 2000. Des-

de então tem trabalhado com vários criadores teatrais, 

tais como Miguel Loureiro, Nuno Pino Custódio, Maria 

emília Correia, Beatriz Batarda, Bruno Bravo, Miguel 

seabra, Natália Luiza, Ana Luisa Guimarães, Nuno Car-

doso, Gonçalo Amorim e Luca Aprea. Desde 2004, traba-

lha regularmente com o Teatro Meridional, sob direcção 

de Miguel seabra e Natália Luiza. 

em 2009, foi nomeado para um Globo de Ouro de Melhor 

ator de Teatro, com o espectáculo Mona Lisa Show de Pe-

dro Gil. 

em televisão, fez parte do elenco fixo da novela Belmon-

te, exibida na TVi em 2014.

No Porto, trabalhou com os criadores, Gonçalo Amorim, 

para o TeP e com Nuno Carinhas, para o TNsJ. Com o 

encenador Nuno Cardoso, trabalhou nos projetos Jardim 

Zoológico de Cristal de Tennessee Williams e Medida Por 

Medida de William shakespeare, espetáculo estreado na 

Guimarães Capital Europeia da Cultura em 2012. 

Nasceu no Porto, em 1974. Frequentou o curso de inter-

pretação da Academia Contemporânea do espetáculo.

Trabalhou em teatro, televisão, cinema e rádio. obteve o 

Prémio Revelação Ribeiro da Fonte, em 1998, pelos seus 

papéis nas peças As Lições e Noite de Reis, encenação 

de Ricardo Pais e o Prémio de Melhor Atriz, no 6º Fes-

tival Luso-Brasileiro de santa Maria da Feira, em 2002, 

pelo seu papel na longa-metragem O Rapaz do Trapézio 

Voador, de Fernando Matos silva. em teatro trabalhou 

com João Brites, Rogério de Carvalho, Ruy otero, Nuno 

Carinhas, Ricardo Pais, Giorgio Barberio Corssetti, Álva-

ro Correia, José Peixoto, João Cardoso, Rosa Quiroga e 

Nuno Cardoso.

RomeU CoStA | ator

miCAelA CARdoSo | atriz
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Nasceu no Porto em 1980 e frequentou o curso de inter-

pretação da esMAe, foi membro fundador da companhia 

Mau Artista e é desde 2012 colaborador permanente na 

companhia AsséDio. Como ator integrou espetáculos 

encenados por Vítor Hugo Pontes, Nuno Cardoso (Ao 

Cabo Teatro), João Cardoso (AsséDio), Ricardo Pais, 

Nuno Carinhas, Nuno M Cardoso (TNsJ), Luciano Ama-

relo (Projéc~, Teatro Municipal da Guarda), Ricardo Al-

ves (Palmilha Dentada), entre outros. Ator/cantor na 

ópera de câmara Jeremias Fisher, enc. Michel Dieuai-

de (Companhia de Ópera do Castelo/CCB); ator/narra-

dor no concerto Romeu e Julieta (orquestra Nacional 

do Porto/Casa da Música). Faz dobragens de vozes de 

séries televisivas em imagem real e desenhos anima-

dos e locuções para filmes institucionais e publicitários. 

No cinema, participou em Une Nuit de Chien, de Werner 

schroeter. Do seu percurso, destaca espetáculos como: 

Ocidente (Rémi de Vos) enc. Victor Hugo Pontes, Com os 

Bolsos Cheios de Pedras (Marie Jones) e O Feio (Marius 

Von Mayenburg) dir. João Cardoso, Demónios (Lars No-

rén), Coriolano e Medida por Medida (William shakespea-

re) e Platónov (Anton Tchékhov) enc. Nuno Cardoso, Som-

bras de Ricardo Pais, Tambores na Noite (Bertolt Brecht) 

enc. Nuno Carinhas, Ricardo III (William shakespeare) 

enc. Paulo Calatré e Armadilha para Condóminos de Ri-

cardo Alves.

Nasceu no Porto em 1972. Começou a trabalhar em tea-

tro em Guimarães em 94 em A oficina sob a direção de 

Moncho Rodriguez onde ficou até 97. Completou o curso 

de estudos teatrais na e.s.M.A.e. em 2002, tendo rece-

bido o Prémio Eng. António de Almeida. em 2005, partici-

pou no projeto europeu Thierry Salmon com a direção de 

Carlo Cechi. 

Trabalhou com companhias como Meta Mortem Fase, Teatro 

só, Ao cabo Teatro, Companhia Teatro Braga, Teatro Nacional 

s. João, seiva Trupe, Projec~(Guarda), Teatro do Bolhão, 

T.N.D.M.ii, Panmixia, Teatro Meridional, TeP e Teatro 

Constantino Nery.  Trabalhou com encenadores como 

José Carretas, Rogério de Carvalho, Nuno Cardoso, Ku-

niaky ida, Peta Lilly, Jean Pierre sarrazac, António Lago, 

Julio Castronuovo, Rui Madeira, António Durães, Amân-

dio Rodriguez, Bruno schiapa, Miguel seabra, Gonçalo 

Amorim, Luísa Pinto e Lee Beagley entre outros.

Nasceu no Porto em 1986. Frequentou o curso de Ar-

quitetura da FAUP e em 2008 licenciou-se em som e 

imagem pela Universidade Católica do Porto. Colaborou, 

desde então, em processos dos encenadores Ana Lue-

na, Nuno Carinhas e Nuno Cardoso e foi assistente de 

encenação e dramaturgia de Rogério de Carvalho (Mu-

lheres Profundas / Animais Superficiais, de Howard Ba-

rker, As Boas Raparigas..., 2010) e João Pedro Vaz (Capital 

& Cultura, a partir de Robert Musil, Guimarães 2012). 

Traduziu para As Boas Raparigas..., em 2011, A Pedra, de 

Marius von Mayenburg. em 2012, fundou com Luís Araú-

jo a oTTo e coencenou Katzelmacher, a partir de uma 

tradução sua da peça e do filme homónimos de Rainer 

Werner Fassbinder. Mais recentemente, foi assistente 

de dramaturgia de Nuno Cardoso (Coriolano, de William 

shakespeare, Ao Cabo Teatro, 2014), colaborou nos doze 

espetáculos do projeto A mulher é o futuro do homem e 

traduziu Demónios, de Lars Norén (Ao Cabo Teatro, 2014).

Coassegura ainda desde 2013 a orientação do grupo 

amador de teatro DsT, formado e trabalhado no âmbito 

do Projeto Pandora, coencenando também o seu primei-

ro espetáculo, É o desejo de ser visto. Tem uma Pós-gra-

duação em estudos Teatrais pela Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto.

PedRo fRiAS | ator

João melo | ator

AnA lUenA | assistente de encenação
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F.Ribeiro nasceu em Lisboa, em 1976. iniciou a sua for-

mação artística na área da Pintura, com Alexandre Go-

mes, em 1992, tendo completado o Bacharelato em Re-

alização Plástica do espetáculo (1998) e a Licenciatura 

em Design de Cena (2008) na escola superior de Teatro e 

Cinema de Lisboa. Concluiu igualmente o curso de Pin-

tura da sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e 

o curso de ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Na área do teatro, concebeu espaços cénicos para espe-

táculos dirigidos por Alberto Villareal, Ana Luísa Guima-

rães, Andrzej sadowski, António Durães, António Feio, 

António Fonseca, António Pires, Carla Maciel, Cláudia 

Gaiolas, Denis Bernard, Dinarte Branco, Fernando Mo-

reira, Gonçalo Waddington, Joana Antunes, João Mota, 

Joaquim Horta, John Romão, José Carretas, José Pedro 

Gomes, José Wallenstein, Luís Assis, Manuela Pedroso, 

Manuel Coelho, Marcos Barbosa, Marina Nabais, Natá-

lia Luiza, Nuno Cardoso, Nuno M Cardoso, Paula Diogo, 

Pedro Carraca, Pierre Woltz, Rogério Nuno Costa, Tiago 

Rodrigues, Tim Carroll, Tónan Quito e Victor Hugo Pon-

tes.

Nasceu em Lisboa, em 1976. iniciou o seu percurso te-

atral em 1993 no projeto 4º Período o do Prazer, orienta-

do por António Fonseca. Concluiu o Bacharelato em luz 

e som na esMAe em 1999, e a Licenciatura em Design 

de luz em 2007. em 1998 recebeu uma bolsa de mérito 

do instituto Politécnico do Porto. estagiou durante três 

meses no Teatro Nacional de Bergen (Noruega) e duran-

te nove meses de 2001 no Núcleo de Criação Teatral do 

Porto Capital da Cultura. Desde então tem desenvolvido 

a sua atividade como desenhador de luz. Já realizou de-

senhos de luz para espetáculos encenados por diversos 

encenadores e coreógrafos portugueses e estrangeiros. 

efetuou desenhos de luz para exposições (10 anos Re-

fer, estação do Rossio), Concertos (Jazz em agosto da F. 

C. Gulbenkian, Real Combo Lisbonense), eventos (Moda 

Lisboa), exteriores (Projeto Jardim de Santos), Óperas (La 

Douce de emmanuel Nunes, Casa da Música) e curtas 

metragens (Preto e Branca realizado por saguenail). 

Desde 2000, que dá workshops e ações de formação na 

área de iluminação para espetáculos e colabora com a 

esMAe e a escola profissional Balleteatro. É autor do 

Manual Técnico de Iluminação para Espetáculos.

Nuno Cardoso iniciou o seu percurso teatral no CiTAC 

– Círculo de iniciação Teatral da Academia de Coimbra. 

Como ator, destacam-se: Um Processo, a partir de Franz 

Kafka (enc. Paulo Lisboa, CiTAC/1994); O Subterrâneo, 

de F. Dostoievski (enc. Paulo Castro, Visões Úteis/1995); 

Gato e Rato, de Gregory Motton (enc. João Paulo seara 

Cardoso, Visões Úteis/1997); Na Solidão dos Campos de 

Algodão, de Bernard-Marie Koltès (enc. Nuno M Car-

doso, Teatro só/1999); Projeto X.2 – A Mordaça, de eric-

emmanuel schmitt (dir. Francisco Alves, Teatro Plásti-

co/2000); Gretchen, a partir de Urfaust, de Goethe (enc. 

Nuno M Cardoso, O Cão Danado, TNsJ/2003); Otelo, de 

W. shakespeare (enc. Nuno M Cardoso, o Cão Danado, 

TNsJ/2007), Querido Monstro, de Javier Tomeo (enc. José 

Neves, Projéc~, 2009), Filho da Europa, a partir de Peter 

Handke (enc. João Garcia Miguel, JGM/Ao Cabo Teatro, 

2010) e T3+1, a partir de A. Tchekov (enc. Victor Hugo 

Pontes, José eduardo silva e Luís Araújo, TNsJ/Ao Cabo 

Teatro, 2010).

Foi um dos fundadores do coletivo Visões Úteis, onde ence-

nou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da obra ho-

mónima de José Gomes Ferreira (1995); Casa de Mulheres, 

de D. Maraini (1996); e Porto Monocromático (1997). 

feRnAndo RiBeiRo | cenógrafo

JoSÉ álvARo CoRReiA | designer de luz

nUno CARdoSo | encenador
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encenou Paysage Choisi, a partir de textos de Federico 

García Lorca (Teatro Rivoli/1999); De Miragem em Mira-

gem se Fez a Viagem, de Carlos J. Pessoa (FiTei/2000); 

Antígona, de sófocles e PRJ. X. Oresteia, a partir de És-

quilo (projeto da Porto 2001 realizado no estab. Prisional 

de Paços de Ferreira); e The Golden Vanity, ópera de Ben-

jamin Britten (Casa da Música/2004). De 1998 a 2003, foi 

Diretor Artístico do ANCA. 

No TNsJ, assumiu a Direção Artística do Teatro Carlos 

Alberto entre 2003 e 2007. 

Como criador residente no TNsJ, encenou: Pas-de-Cinq 

+ 1, de Mauricio Kagel (1999);  O Despertar da primavera, 

de Frank Wedekind (2004); Woyzeck, de Georg Büchner 

(2005); e Plasticina, de Vassili sigarev (2006). 

outras encenações: RicardoII, de W. shakespeare (TNDM 

ii,2007); R2, Shakespeare interpretado por jovens do Bairro 

da Cova da Moura; Boneca, a partir de H. ibsen (Cassio-

peia, C. C. Vila Flor/TNDM ii/Theatro Circo,2007); Plató-

nov, de Anton Tchekov, Menção Especial da Assoc. Por-

tuguesa de Críticos de Teatro, Melhor Espetáculo do Guia 

dos Teatros e designação pelo Público como Melhor Es-

petáculo do Ano, (TNsJ, 2008); A Boa Alma de Sechuan, 

de Brecht (C. Dram. Galego, 2008); Love and Marriage, a 

partir de ibsen (T. N. de Bordeaux Aquitaine/2009); Jor-

nada para a Noite, de eugene o’Neill (TeP, 2010).

Para a Ao Cabo Teatro encenou: Antes dos Lagartos, 

de Pedro eiras (2001), estreado no Porto, no âmbito do 

PoNTI 2001 e apresentado em Bratislava, no Festival da 

Convenção Teatral Europeia; Purificados, de sarah Kane 

(2002), Valparaíso, de Don DeLillo (2002), Parasitas, de 

Marius von Mayenburg (2003), Jardim Zoológico de Cris-

tal, de Tennessee Williams, considerado pelo jornal Pú-

blico como um dos melhores do ano (2009); A Gaivota, 

de A. Tchekov (2010); As Três Irmãs, de A. Tchekov (2011); 

Desejo sob os Ulmeiros, eugene o´Neill (2011).
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Apresentando uma formação instrumental clássica do 

rock à qual se junta um acordeão, o coletivo Trangloman-

go deixa-se influenciar pela cultura tradicional portu-

guesa como mote para a prática e domínio de um som 

que funde estilos contrastantes.

em Más Línguas, primeiro trabalho discográfico, o grupo 

mostra arranjos de temas tradicionais e temas originais 

em ebulição destravada, nos quais três vozes harmóni-

cas têm o poder de animar a morúmbia em qualquer ce-

mitério de paróquia. este álbum tem o carimbo GiraDis-

cos e é apresentado pela primeira vez no Teatro Viriato.

Liguem os cátodos aos pontos cardeais do corpo e lar-

guem a velhinha: ela vai sacudir o pó do pé, com rock e 

chula!

Nota: GiraDiscos é um carimbo discográfico da Gira sol Azul através do 

qual se pretende divulgar e estimular a criação artística na área da mú-

sica em Viseu e apoiar a edição discográfica independente.

música | eSPAço ABeRto…

21 maI

tranglomango
cicLO APResentAÇões GiRAdiscOs (pt)

80 min. 

qui 21h30 | todos os públicos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis
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Interpretação 
Catarina Almeida (voz, trompete e guitarra), 

Ricardo Augusto (voz e acordeão), 
Bruno Pinto (guitarra), 

Ana Bento (voz e baixo), 
Miguel Rodrigues (bateria e percussões)

participação especial 
Kika G (rap), Afonso Augusto, Dinis Augusto, 

Jasmim Pinto, João Augusto, olívia Pinto, 
Úrsula Pinto e Artur Pinto (vozes)

músicas tradicionais portuguesas
Ana Bento

letras tradicionais portuguesas 
Bruno Pinto e Fernando Giestas

arranjos Ana Bento,
Ricardo Augusto e Tranglomango

Vídeo Luís Belo
espaço cénico e apoio aos figurinos

Ana seia de Matos

parceria GiraDiscos /Gira sol Azul



dim · 39

Natural de são Pedro do sul integrou um projeto de ori-

ginais como vocalista – os Eye, com gravação dos álbuns 

Things will Change e Mood com mistura e masterização 

no exchange studio em Londres. Gravou o tema Som-

bra de um Abraço com arranjo de Bernardo sassetti, que 

integra o álbum Mood. Participou no álbum Momento 

(2003) de Pedro Abrunhosa com gravação no MB estúdio 

em Canelas, que teve como produtor Mário Barreiros. 

estudou Canto com Fátima serro, Rita Martins e Manuel 

Linhares. Participou no projeto Teatro Mais Pequeno do 

Mundo com Tranglomango - Histórias Cantadas. Atual-

mente, integra os projetos Tranglomango, Moto Moto, 

Coletivo Gira sol Azul e Tributal.

Desde cedo participou em projetos de música tradicio-

nal. Concluiu o curso de Professor de educação Musi-

cal em 2003. estudou Técnica Vocal no Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. Frequentou 

o Curso de Animadores Musicais na Casa da Música 

(Porto). Frequentou Workshops de Jazz – Canto, sob 

a orientação de Fátima serro, Manuel Linhares e Rita 

Maria. estudou canto com Rita Maria. encontra-se en-

volvido em projetos de música tradicional – Acordeão e 

Voz (Tranglomango – folk/rock - e Azul Espiga tradicio-

nal/jazz) e de música a capella (Alla Vox). É membro da 

Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu. orienta regu-

larmente aulas e oficinas na escola de Música Gira sol 

Azul e noutros locais (Teatro Viriato, Casa da Música, Lu-

gar Presente). É orientador de vários grupos de música 

tradicional. Participa na Santar Jazz & Blues - Big Band 

como cantor. Participou nos projetos: Orquestra (In)fusão 

(Viseu) e Stopestra (Porto). Dirige o Coro Azul. Partilha, 

com Ana Bento, a Direção Musical do projeto A Voz do 

Rock.

iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de 

Música de Viseu. em 2001, concluiu a licenciatura em 

educação Musical e frequentou uma pós-graduação em 

Musicoterapia no C.i.M. de Bilbao. Paralelamente, reali-

zou um percurso formativo na área da pedagogia musi-

cal com Pierre Van Hawe, Jos Wuytack, edwin Gordon, 

Verena Maschat, Murray schafer, soili Perkiö, entre ou-

tros. estudou saxofone com Mário santos e João Martins 

e harmonia e combo com Luís Lapa e Joaquim Rodri-

gues. No início da sua carreira fez parte da orquestra 

Juvenil do Centro e, atualmente, integra os projetos Co-

letivo Gira sol Azul, Moto Moto, Cabeça de Peixe e Tran-

glomango, colaborando, pontualmente, noutros projetos 

musicais, nomeadamente Dirty Coal Train, entre outros. 

Compôs, interpretou e dirigiu ao vivo a música de vários 

espetáculos e performances. Atualmente integra, como 

cocriadora e intérprete, os espetáculos de teatro Micro-

fénix, (Teatro Mais Pequeno do Mundo) e Vissaium, (Teatro 

biOGRAFiAs

CAtARinA AlmeidA

RiCARdo AUGUSto 

AnA Bento 
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Viriato, Viseu). Desde 2008, que colabora em projetos do 

serviço educativo da Casa da Música (Porto). Fundou a 

Associação Gira sol Azul na qual desenvolve vários pro-

jetos como Tatatibato, Orquestra Criativa, Orquestra (In)

fusão e A Voz do Rock.

Frequentou o conservatório de música de Viseu bem 

como o de Aveiro. Concluiu a licenciatura em educação 

Musical em 2003. estudou, na área da música jazz, com 

Luís Lapa (guitarra e harmonia), Carlos Mendes (guitar-

ra e combo), Mário santos (combo), Paulo Pinto (guitar-

ra). Frequentou diversos workshops e cursos na área 

do jazz e também na área da educação musical (Jos 

Wuitack, Pierre van Hawe, Murray shaefer, edwin Gor-

don). Concluiu o VI Curso de Animadores Musicais reali-

zado na Casa da Música - Porto, em 2010/11. integra os 

grupos Cabeça de peixe (guitarra, composição e letras), 

Tranglomango, Coletivo Gira Sol Azul, Moto moto, Tribu-

tal e Stopestra. Compõe música para teatro e bandas-

sonoras. Compôs uma banda sonora para o filme mudo 

Paris qui dort, que estreou ao vivo a solo em julho deste 

ano no Teatro Viriato - Viseu. Criou e interpretou peque-

nos espetáculos a solo para o Teatro mais pequeno do 

mundo. Colabora regularmente em projetos do serviço 

educativo da Casa da Música - Porto. Cofundou a asso-

ciação gira sol azul na qual colabora e integra a equipa 

de vários projetos musicais como concertos para bebés 

e famílias, Orquestra criativa, Orquestra (in)fusão e A voz 

do rock.

iniciou os estudos musicais na sociedade Filarmónica 

de Tibaldinho e mais tarde estudou com Márito Mar-

ques e Acácio salero. Concluiu o Curso Profissional de 

instrumentista Jazz nivel iV no Conservatório de Música 

da Jobra estudando neste âmbito com Marcos Cavalei-

ro, Mário Costa, Demian Cabaud, Paulo Perfeito, Jesus 

santandreu, Voro Garcia, Abe Rabade, entre outros. in-

tegrou o combo vencedor do concurso de escolas não 

superiores da 11ª Festa do Jazz do S. Luiz. Atualmente 

integra como baterista os projetos Moto Moto, Coleti-

vo Gira Sol Azul, Carlos Peninha trio, Funkilhã, Joaquim 

Rodrigues trio, Sabor a Salsa, Coletivo Zarafat, Fanfarra 

Fárróbódó (grupo vencedor do concurso Brass de Ferro 

2014) e Tranglomango. 

BRUno Pinto 

miGUel RodRiGUeS
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Transformando o palco num plano geométrico, uma 

bailarina inventa novas perspetivas com linhas, pon-

tos e interseções. em Linhas de Newton reflete-se so-

bre o espaço através de princípios básicos da física, 

da relação humana com o espaço que nos rodeia, da 

natureza e da construção do homem, da relação dos 

afetos com o espaço familiar e do espaço que não se 

conhece.

Aldara Bizarro criou este espetáculo com o intuito de 

através da dança, disciplina perita em trabalhar o es-

paço, transmitir algumas noções sobre geometria físi-

ca, bem como noções do campo da fantasia e do belo.

DanÇa

22 e 23 maI

lInhas De newton
de ALdARA bizARRO (pt)

50 min.

sex 15h00 | público-alvo 3º ciclo do ensino Básico e ensino secundário | preço 13

sáb 21h30 | m/ 11 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis
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Conceção e criação Aldara Bizarro
Interpretação e cocriação Yola Pinto

apoio na área do desenho
e cenário David Bernardino 
Consultoria e apoio na área
da Filosofia Dina Mendonça 

Composição musical Fernando Mota 
Desenho de luz Cláudia Valente 

produção Jangada 
Coprodução

Rede 5 Sentidos (Teatro Viriato
e Centro Cultural Vila Flor)

e Temps D’images  
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Nasceu em 1965 em Moçambique. estudou dança desde 

1979, em Lisboa, Nova iorque e Berlim.

Como intérprete, trabalhou com Rui Horta, Paulo Ri-

beiro, Francisco Camacho, Joana Providência, Pau-

la Massano, Madalena Victorino e integrou o grupo de 

coreógrafos portugueses presentes na Europália 91 em 

Klapstuck, na Bélgica. Com Me, Myself and Influências, 

a sua primeira criação coreográfica, foi premiada no IV 

Workshop Coreográfico de Lisboa (1990) e, desde então, 

tem dirigido e interpretado os seus trabalhos: As Marias 

e os Papelinhos (Europália 91 – Festival de Klapstuck / 

Bélgica), I’m a man (Maratona para a Dança, 1992),  Trípti-

co Flagelo  (Culturgest – O que pode um corpo, 1994),  Love 

Series  not talking about perfection  (Centro Cultural de 

Belém, 1995),  Love Series ritual de amor e morte  (Acar-

te/Teatro da Comuna, 1998),  O Encaramelado, uma dança 

brincadeira  (Centro Cultural de Belém, 1998),  Bruxarias 

reality check (Festival Mergulho no Futuro- Expo’98), A 

Vingança Serve-se em Prato Frio (Teatro Taborda, 2000), 

O Poço (Festival Percursos Centro Cultural de Belém, 

Coimbra Capital Nacional de Cultura, 2003), LOVE SERIES 

The Room (Centro Cultural de Belém, 2003), Valentim e 

Valentina (Centro Cultural de Belém, 2005), Uma Baila-

rina… (Centro Cultural de Belém/CPA, 2006), A Preguiça 

Ataca? (Centro Cultural de Belém/CPA, 2007), Persona-

gens de Água (Comédias do Minho, 2009) e Hanare (CCVF/

Culturgest/Teatro Aveirense), num trabalho conjunto 

com Francisco Camacho.

em 2005 colaborou com Fernanda Fragateiro no proje-

to Caixa para guardar o vazio estreado em outubro, do 

mesmo ano, no Teatro Viriato, que viria a ser reposto em 

2009 em itália no âmbito do festival Piccola Europa. em 

1999, em associação com Rui Nunes, fundou a Jangada, 

estrutura subsidiada pelo Ministério da Cultura. Jun-

tos conceberam o Festival W.A.Y., que contou com três 

edições bienais entre 2000 e 2006. em 2007, iniciou o 

Projeto Respira, criação de um espetáculo de dança com 

3 turmas de 6ºano de 3 escolas de diversos pontos do 

país, num trabalho articulado com as diversas comuni-

dades locais. em 2010, criou A Casa, com base em entre-

vistas realizadas num conjunto de entrevistas recolhidas 

e filmadas em vídeo, com a população das localidades 

de apresentação do espetáculo. Tem igualmente desen-

volvido uma atividade formativa intensa, colaborando 

regularmente com a Fundação Calouste Gulbenkian e a 

escola superior de Dança.

biOGRAFiA

AldARA BizARRo 
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A solidão e o isolamento que tantas pessoas, de tan-

tas maneiras, experienciam hoje em dia dentro das 

cidades, foi o tema  da primeira edição da Companhia 

Limitada, um projeto de artes performativas do LAR-

Go Residências, com direção artística de Madalena 

Victorino e Pedro salvador. Neste primeiro trabalho, a 

companhia criou seis peças como experiências artís-

ticas para uma só pessoa, tendo como ponto de parti-

da a sua própria história, e transfigurando a sua casa 

num lugar irreconhecível e memorável. 

em Viseu, a Companhia Limitada foi igualmente à pro-

cura de situações de solidão dentro das paredes da 

cidade e criou um ciclo de apresentações visíveis e in-

visíveis a partir dessas histórias, para serem dadas a 

conhecer aos protagonistas das mesmas. estas apre-

sentações, serão complementadas com uma sessão 

pública que decorrerá nos quartos do Hotel Avenida 

onde o público será convidado a experienciar o ponto 

de vista das pessoas para as quais as peças foram 

criadas.

teatro

27 a 30 maI

CompanhIa lImItaDa
de MAdALenA VictORinO e PedRO sALVAdOR (pt)

50 min. aprox.

qua a sex local e horário a definir 

sex e sáb 21h30 | todos os públicos | local de apresentação hotel avenida 

preço 103 // descontos aplicáveis

Bilhetes à venda no teatro Viriato e nos dias do espetáculo no hotel avenida

©
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Direção artística Madalena Victorino
e Pedro Salvador

Interpretação e cocriação
André Amálio, Catarina Ribeiro, 

Leonor Cabral, Raquel Castro e Sylvie Rocha
música Pedro Salvador, Emanuel Soares e Rui Galveias

Vídeo Maria Joana Figueiredo
Fotografia Hélène Veiga Gomes

textos e dramaturgia Joana Bértholo
peças criadas para David Abreu, Piedade Nazaré,

Maria de Lurdes Carvalho, Maria de Jesus Ramos e Alice Silva
produção executiva LARGO Residências

Coprodução/apoio Câmara Municipal de Lisboa (Orçamento Participativo) 
– Inserido no Programa Desenvolvimento Comunitário da Mouraria
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A Companhia Limitada é um projeto da LARGo ResiDêNCiAs. Trata-se de um coletivo de artistas com a direção de 

Madalena Victorino e Pedro salvador. Trabalha a criação contemporânea no domínio das artes performativas (dança, 

teatro, e música) na sua relação direta com aspetos do mundo social que necessitam com premência de acompa-

nhamento e de um pensamento ativo e construtivo. Por esta razão, este projeto escolhe para cada uma das suas 

edições um mesmo assunto, que aborda através da criação de obras diferentes. este assunto é a soLiDÃo nas suas 

várias formas. o trabalho assume no seu resultado final, a forma de performances de maior ou menor dimensão, 

dentro e fora de portas, que vão ao encontro destas situações humanas precárias e em dificuldade. Com a dinâmica 

do encontro e da construção artística, abrem-se assim campos de possibilidades favoráveis à mudança mesmo que 

temporária. Pretendemos com a implantação do projeto, que se deem desvios positivos das condições de vida das 

pessoas e comunidades visadas, nos planos pessoal, social, afetivo e futuro. Acreditamos no poder transformador 

das artes e na sua linguagem como potenciadora de uma nova comunicação. A comunicação que não descrimina, 

mas que inclui e desenvolve o que há de particular e profundo nas vidas das pessoas e que se enquadram em gran-

des temas como a soLiDÃo, a FAMÍLiA e a LoUCURA. 

Acabámos de realizar a primeira edição da CoMPANHiA LiMiTADA que criou seis peças para seis pessoas que vivem 

muito isoladas e a experimentar situações de solidão muito exageradas. A partir destas seis peças e da relação boa 

e interessante que se gerou com este grupo original, levámos as peças a mais um grande grupo de 30 pessoas soli-

tárias. Depois mostramo-las a um público geral, que ficou tocado e pensativo. Queremos continuar a colocar estas 

peças nos braços de muita gente, pondo a circular este programa e também avançar agora para a segunda edição.

o projeto para a segunda edição debruça-se sobre a problemática da FAMÍLiA e do amor. A existência de imensas 

crianças que vivem na grande Lisboa, praticamente na rua ou que se encontram sozinhas durante grande parte do 

tempo da sua vida, que não conseguem ter a atenção dos seus pais por dificuldades múltiplas, são o assunto que 

nos ocupa. Queremos construir um espetáculo de rua, que invade os bairros onde esta realidade mais se encontra. 

Poderemos apresentá-lo em jardins abandonados, praças mal tratadas, espaços atrás de edifícios por exemplo. 

Trata-se de um povo ficcionado nómada de quatro artistas e seis/sete crianças sós com idades compreendidas entre 

os 7/8 e os 14 anos, que também participam e que se instala no bairro para incluir no seu elenco, pais e avós locais, 

assim como artistas com filhos que vivam perto. A ideia é que o espetáculo se construa a partir desse contacto que 

será regular durante um determinado tempo no bairro. o espetáculo será feito dessa inclusão e de tudo o que isso 

implicará enquanto espaço de descoberta e construção dramatúrgica, musical e coreográfica. Quando se apresen-

tar, será um bando novo e misto de idades que viverá performativamente uma vida de relações com pais e filhos 

e que chama para seu público, todo o bairro, com outros pais, filhos, avós e adultos internos e externos ao bairro. 

Quanto à terceira edição, preparamos a ideia de atravessar os muros da cidade para perto de uma comunidade ainda 

em maiores dificuldades e que são as pessoas que vagueiam na rua ou que estão institucionalizadas e que perderam 

em parte o uso da razão. Para elas queremos também construir uma CoMPANHiA LiMiTADA.

// SOBRE companhia limitaDa 

- um projeto cheio De presente e De Futuros 



dim · 45

o coletivo What About Sam resulta do encontro feliz en-

tre o trompetista Luís Vicente, o saxofonista Federico 

Pascucci, o pianista Roberto Negro, o baterista Vasco 

Furtado e o contrabaixista André Rosinha, músicos que 

marcam atualmente o panorama musical europeu do 

jazz. 

Mantendo sempre a ligação à tradição jazzística, o gru-

po não perde de vista a exploração de novos territórios. 

A música, escrita por alguns dos elementos que inte-

gram o coletivo, denota estas várias pesquisas, conse-

guindo um equilíbrio notável entre tradição e moder-

nidade. 

o disco de estreia, que será apresentado no Teatro Vi-

riato, revela um grupo coeso e enérgico, cujas atuações 

ao vivo não deixarão ninguém indiferente.

caFÉ-concerto / Foyer

27 maI

what aBout sam

60 min. aprox. 

qua 22h00 | m/ 6 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis
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trompete Luís Vicente
saxofone tenor Federico Pascucci

piano Roberto Negro 
Contrabaixo André Rosinha

Bateria Vasco Furtado

parceria Jazz ao Centro
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o pianista Alberto Rodrigues apresenta o álbum de es-

treia do projeto Azul Espiga no qual confluem duas cor-

rentes em busca de um país comum: as canções tradi-

cionais portuguesas e o jazz. 

Tendo herdado da infância a música e as histórias do 

trabalho no campo, Alberto Rodrigues utiliza a riqueza 

melódica destas como espinha dorsal de um trabalho 

cuja profundidade harmónica e rítmica dos arranjos 

conferem aos temas texturas e intensidades surpre-

endentes, enriquecidas pela voz e acordeão de Ricardo 

Augusto. 

este disco tem o carimbo GiraDiscos e é apresentado 

pela primeira vez no Teatro Viriato.

Nota: GiraDiscos é um carimbo discográfico da Gira sol Azul através do 

qual se pretende divulgar e estimular a criação artística na área da mú-

sica em Viseu e apoiar a edição discográfica independente.

música | espaço aBerto… 

04 jun

azul espIga
cicLO APResentAÇões GiRAdiscOs

60 min. aprox. 

qui 21h30 | m/ 6 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis
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piano e arranjos Alberto Rodrigues 
Voz e acordeão Ricardo Augusto

Vídeo Rui Mota Pinto
montagem e conceção 

de imagem Ana seia de Matos
 

parceria GiraDiscos /Gira sol Azul
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iniciou os estudos em Piano no Conservatório de Mú-

sica de s. José da Guarda, com Domenico Ricci e con-

cluiu o curso de educação Musical na escola superior 

de educação da Guarda em 2004. estudou com Joa-

quim Rodrigues (piano, harmonia, improvisação e com-

bo), Mário santos e João Martins (combo) e frequentou 

workshops com Luís Pipa, Bernardo sassetti e Mário 

Laginha. integra como saxofonista a Tocata, stopestra 

e Banda Filarmónica de Pinho. É pianista dos projetos: 

João Bota (com o qual gravou o álbum Vícios), CCG, Fre-

edom, Moto Moto e Coletivo Gira Sol Azul, com os quais se 

tem apresentado em diversos palcos do país. Lidera o 

Coletivo Azul Espiga cujo primeiro trabalho discográfico 

acaba de apresentar. Participa também regularmente 

noutros projetos como freelancer. É um dos fundadores 

da Gira sol Azul, associação cultural na qual desenvol-

ve projetos como A Voz do Rock e Orquestra (In)fusão. 

Desde cedo participou em projetos de música tradicio-

nal. Concluiu o curso de Professor de educação Musi-

cal em 2003. estudou Técnica Vocal no Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. Frequentou 

o Curso de Animadores Musicais na Casa da Música 

(Porto). Frequentou Workshops de Jazz – Canto, sob 

a orientação de Fátima serro, Manuel Linhares e Rita 

Maria. estudou canto com Rita Maria. encontra-se en-

volvido em projetos de música tradicional – Acordeão e 

Voz (Tranglomango – folk/rock - e Azul Espiga tradicio-

nal/jazz) e de música a capella (Alla Vox). É membro da 

Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu. orienta regu-

larmente aulas e oficinas na escola de Música Gira sol 

Azul e noutros locais (Teatro Viriato, Casa da Música, Lu-

gar Presente). É orientador de vários grupos de música 

tradicional. Participa na Santar Jazz & Blues - Big Band 

como cantor. Participou nos projetos: Orquestra (In)fusão 

(Viseu) e Stopestra (Porto). Dirige o Coro Azul. Partilha, 

com Ana Bento, a Direção Musical do projeto A Voz do 

Rock.

biOGRAFiAs

AlBeRto RodRiGUeS

RiCARdo AUGUSto 
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o Teatro Viriato acolhe a terceira edição do Encontro Nor-

mal com a Diferença, que é organizado pela Companhia 

Clara Andermatt e o Grupo Dançando com a Diferença. 

Uma iniciativa que surge em Viseu no seguimento do pro-

jeto Dançando com a Diferença – Road, que o Teatro Viriato 

desenvolveu em 2014.

Com orientação de Henrique Amoedo e Clara Andermatt, 

Artista Residente do Teatro Viriato em 2015, este encontro 

reúne cerca de 20 intérpretes e criadores, com e sem de-

ficiência, maioritariamente da área da dança, mas tam-

bém de outras áreas artísticas, como a música, o teatro, 

o vídeo, a performance e a literatura. Para este grupo de 

trabalho serão também convidados profissionais de Vi-

seu que colaboraram no projeto Dançando com a Diferen-

ça - Road.

Ao longo de três dias, os participantes são desafiados a 

debater um tema central. o objetivo passa por proporcio-

nar uma ação de formação intensa, onde se privilegia a 

troca de experiências, os olhares e as reflexões sobre di-

ferentes formas de expressão e comunicação e estimular 

a intuição e o inconsciente.

encontro

18 a 20 jun

enContro normal Com a DIFerença 
de AcccA e GRuPO dAnÇAndO cOM A diFeRenÇA (pt)
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A partir da experiência de deportação para o arquipé-

lago dos Açores de cidadãos portugueses a viver nos 

eUA e no Canadá desde a infância, Dinarte Branco e 

Nuno Costa santos criaram a peça I Don’t Belong Here. 

o projeto, que surgiu de um desafio do observatório 

dos Luso-Descendentes, reúne atores profissionais e 

algumas das pessoas que passaram por esta experi-

ência de repatriamento. em conjunto, desenvolveram 

o texto e o espetáculo com recurso à reconstituição 

biográfica de alguns deles. A memória vaga de uma 

vivência insular, a partida com a família para os eUA e 

o Canadá, a adolescência, o crescimento e a afirmação 

como pessoa, a entrada no universo da criminalidade, 

a vida presente na ilha, longe da família, dos amigos e 

dos seus lugares mais familiares são alguns dos mo-

mentos recuperados em palco.

nota: espetáculo falado em inglês, sem tradução.

teatro

19 e 20 jun

I Don’t Belong here
de dinARte bRAncO e nunO cOstA sAntOs (pt)

sex e sáb 21h30 | 120 min. aprox. | m/ 14 anos

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

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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autoria dinarte branco e nuno costa santos
encenação dinarte branco

texto António brum, cláudio Gaiolas, dinarte branco, josé Leandro, Luís 
de sousa, nuno costa santos, Paulo Pacheco, tiago nogueira, tony brum 

e zita Almeida
Interpretação António brum, cláudia Gaiolas, josé Leandro, Luís de 

sousa, Paulo Pacheco, tiago nogueira e zita Almeida
Vídeo Paulo Abreu

Desenho de luz Feliciano branco
sonoplastia sérgio Gregório 

Coprodução rede 5 sentidos (teatro Micalense, O espaço do tempo, 
teatro Maria Matos, teatro nacional são joão, centro cultural Vila Flor 

e teatro Viriato)
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eXpulsos De Casa

O processo de trabalho de “I Don´t Belong Here” começou através de contactos pessoais, feitos em agosto de 2013, na ilha 

de São Miguel, com aqueles que iriam formar um alargado grupo de deportados do qual foram escolhidos cinco elementos 

para entrar num espetáculo sobre a sua experiência de deportação. Contacto a contacto, conversa a conversa, história a 

história, fomos conhecendo os seus percursos e o modo como as suas vidas foram sendo conduzidas para zonas de mar-

ginalidade. Fomos sabendo  o que cada um era antes de deportação. O que cada um passou a ser depois da deportação, 

segunda pena para quem já havia cumprido anos de prisão pelos crimes que cometeu. 

Sem um trabalho feito com tempo, desenhado a partir de workshops vários e contactos muitos, seria impossível atingir o 

nível de proximidade a que se chegou. Trabalhar artisticamente a partir das vidas de seres humanos é uma tarefa delicada 

e mais delicada se torna quando esses seres humanos estão numa situação de desconforto extremo, longe da comunidade 

onde criaram uma identidade pessoal, e num território insular com vivências e referências culturais muito distantes do 

caos das cidades onde cresceram.

O trilho fez-se trilhando. Com ideias, avanços, dúvidas, decisões. Que permitem que as histórias sejam sempre contadas 

de um modo diferente em cada sessão, que abre espaço para que surjam novas ideias durante a recriação de instantes 

que os próprios deportados viveram. A participação de todos os envolvidos no projeto no desenho da peça foi, é e será 

sempre efetiva até ao fim da tournée.  Mesmo tendo um chão, foi sendo construído depois de conversas, entrevistas, ex-

periências. E está sempre a ser renovado. Como é sempre renovado o modo como cada um se conta ao mundo.

São sete atores em palco. Dois profissionais, Cláudia Gaiolas e Tiago Nogueira. E cinco pessoas que expõem corajosamen-

te a sua solidão, a sua dor, a saudade que têm dos seus, mesmo que aqui e ali sublimadas por elementos coreográficos 

ou pelo humor. Os seus nomes: António Brum, Tony; José Manuel Carvalho Leandro, Joe; Luís Alberto Botelho de Sousa, 

Louie; Paulo Maria de Almeida Pacheco, Paul; Zita Maria Costa Almeida,  Zita.  

“I Don´t Belong Here” é, no fim de contas, sobre a não-pertença e a pertença. A não-pertença a uma terra onde se foi 

obrigado a viver. A pertença à casa da qual se foi expulso. Essas circunstâncias extremas e os dolorosos sentimentos que 

provocam em quem cumpre a dupla pena da deportação são a base do espetáculo que agora se estreia. 

Dinarte Branco e Nuno Costa santos

// SOBRE soBre i Don’t BelonG here
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Autor e coencenador da peça É Preciso Ir Ver – uma 

Viagem Com Jacques Brel. Autor do texto das peças 

Condomínio da Rua e Em Mudanças e coautor de Stand-

Up Tragedy e Portugal, uma Comédia Musical. Autor no 

conjunto de peças Urgências. Autor do texto do musi-

cal O Assobio da Cobra. Autor do documentário Saudade 

Burra de Fernando Assis Pacheco e do livro “Trabalhos 

e Paixões de Fernando Assis Pacheco (Tinta da China). 

Coautor do documentário Ruy Belo, Era uma Vez. Au-

tor dos livros Vou Emigrar para o Meu País (escritório), 

Dez Regressos (salamandra), O Inferno do Condomínio 

(Gradiva), Os Dias Não Estão para Isso (Livramento) e Às 

Vezes é um Inseto que Faz Disparar o Alarme (Companhia 

das ilhas). Coordenador de Ventana a la Nueva Poesía 

Portuguesa (México). Criativo e ator do programa Zap-

ping (RTP2). editor do programa Serviço Público (RTP2). 

Autor do blogue Melancómico, dos livros (Guerra e Paz e 

Escritório) e do programa de rádio com o mesmo nome 

(Rádio Clube Português). Autor do programa de TV Me-

lancómico (canal Q) e das crónicas Falar para Dentro, 

Portugal, um Retrato Pessoal e O Marginal Ameno (canal 

Q). Professor de escrita na Restart. Coordenador cria-

tivo do Rádio Clube Português. Cofundador, coautor e 

coeditor de Manobras de Diversão (teatro e TV). editor 

dos programas Serviço Público e O Trabalho (RTP2). Co-

laborador do DNA, da Grande Reportagem, de A Capital, 

da Focus, da Ler e do Açoriano Oriental. Cronista da re-

vista Sábado. Diretor da revista inventio, da Faculdade 

de Direito de Lisboa. 

Frequentou o Curso de Formação de Atores da esTC. 

Participou como ator em espetáculos encenados por 

Luís Miguel Cintra, Jorge silva Melo, Joaquim Benite, 

Ana Nave, sandra Faleiro, Francisco salgado, Pedro 

Carraca, Ricardo Aibéo, Miguel seabra, Tiago Rodri-

gues, Christine Laurent, Carlos J.Pessoa, Marco Mar-

tins, Adriano Luz, solveig Noderlund, Pedro Marques, 

Nuno M Cardoso e Beatriz Batarda. Participou no es-

petáculo Point Blank, da companhia belga sTAN. Na 

subUrbe, juntamente com Cláudia Gaiolas, Tiago Ro-

drigues, foi ator nas criações coletivas Zapatistas am/

pm, A gente vê-se lá fora e True West. Criador e intér-

prete, juntamente com Nicolau dos Mares, de Gestos 

para Nada a partir de textos de José sanchis sinister-

ra. Direção artística de César a partir de Júlio César de 

shaskepeare. Dirigiu Ricardo Araújo Pereira em Como 

fazer coisas com palavras. encenação de 82 oãhivaP a 

partir do universo de David Lynch. encenação de Em 

casa no Jardim Zoológico de edward Albee. encenação 

juntamente com Nuno Costa santos de É Preciso Ir Ver 

– Uma Viagem com Jacques Brel. Codirigiu com Tiago 

Nogueira O Escurial.Trabalha regularmente como ator 

em séries televisivas. No cinema, trabalhou com san-

dro Aguilar, Jeanne Waltz, Pedro Caldas, Carlos Bra-

ga, Margarida Cardoso, Mario Barroso, João Figueiras, 

João Botelho, João Nuno Pinto, Raul Ruiz e Artur serra 

Araújo. Realizou a curta-metragem Ponta dos Rosais. 

Membro da Molloy Associaçao Cultural. 

biOGRAFiAs

nUno CoStA SAntoS | autoria e cocriação do texto 

dinARte BRAnCo | autoria, encenação e cocriação do texto
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Frequentou a escola superior de Teatro e Cinema, em 

Lisboa. Fez parte das companhias Teatro Praga e Tea-

tro da Garagem e subUrbe, onde participou como atriz 

e cocriou diversos espetáculos. Trabalha regularmen-

te com o Mundo Perfeito, Mala Voadora, A Truta, Má-

Criação, Companhia Maior e Teatro meia volta e depois 

à esquerda quando eu disser. Como atriz, foi dirigida 

por Tiago Rodrigues, Jorge Andrade, Joaquim Horta, 

Paula Diogo, Tonan Quito, André Murraças, Madalena 

Vitorino, António Mercado, Jean-Pierre Larroche e Ag-

nés Limbos. Para o Festival Materiais Diversos, encenou 

o espetáculo Terroristas. Com Pedro Carraca, foi ence-

nadora e coordenadora artística de teatro do projeto 

Nu Kre Bai Na Bu Onda, pela associação Alkantara no 

Bairro da Cova da Moura. Fez assistência de encenação 

e produção executiva na ópera Paint Me, de Luís Tinoco 

e stephen Plaice, com encenação de Rui Horta. Foi atriz 

no espetáculo Se uma janela se abrisse encenação de 

Tiago Rodrigues. Fez assistência de encenação a Jor-

ge Andrade no espetáculo Casa&Jardim. Foi criadora 

do espetáculo Solo Doméstico para o Festival Materiais 

Diversos. Foi cocriadora de TryRomance, que teve a sua 

estreia no Théâtre de Bernadines, através do Tryangle- 

Performing Arts Research Laboratories integrado em 

Marseille-Provence 2013 Capital Europeia da Cultura. Foi 

cocriadora do espetáculo OZZZZZ, integrado no Festival 

Temps d’Images, com direção de Alfredo Martins e es-

treia no Centro Cultural de Belém.

Frequentou a Licenciatura Ramo Atores da esTC (2006-

2009), o Curso Profissionalizante e o Curso interdisci-

plinar de Formação de Atores do espaço evoé (2006-

2004) e o Curso de Formação de Atores da Associação 

in impetus (2003-2004). em teatro, trabalhou com Jor-

ge silva Melo, Yola Pinto, Joana Barros, Dinarte Branco, 

João Lagarto, Pedro Marques, Francisco Camacho, Jan 

Gomes, sofia Cabrita, Ávila Costa, entre outros. Traba-

lhou regularmente com os Artistas Unidos entre 2010 

e 2013. Foi cocriador do espetáculo Encontros de Jar-

dim (2006) e do espetáculo Uomo-Tutto (2006). Codiri-

giu com Dinarte Branco O Escurial (2013). em cinema, 

participou em vários filmes, tais como: O Frágil Som do 

meu Motor de Leonardo António, Sentimentos em Direto 

de Fábio Martins; Contratransferência de Bruno esteves 

e sérgio Gregório. Fez várias participações em séries e 

novelas, entre as quais T2 para 3, Amor SOS, Portal do 

Tempo e I Love It. Participou em vários spots publici-

tários em formato filme e também locução. Trabalhou 

para o serviço educativo da Culturgest. É membro e co-

fundador da Molloy Associação Cultural (2010). 

Nasceu na Ajuda da Bretanha, ilha de são Miguel, em 

1954. emigrou para os eUA com os pais aos 6 anos. Ti-

nha a sua empresa de construção civil nos eUA quando 

foi deportado em 2010. Vive agora de apoios sociais. 

Natural da ilha de são Miguel, emigrou para o Canadá 

com os pais em 1965, aos 5 anos de idade. Foi depor-

tado para os Açores em 04/12/2011. exerceu a profissão 

de trabalhador de armazém e de jardineiro. 

CláUdiA GAiolAS | interpretação e cocriação do texto 

tiAGo noGUeiRA | interpretação e cocriação do texto

António BRUm | interpretação e cocriação do texto 

JoSÉ mAnUel CARvAlHo leAndRo | interpretação e cocriação do texto



dim · 53

Nasceu em Água de Pau, ilha de são Miguel, em 31 de 

maio de 1960. emigrou em junho de 1971 para os eUA. 

serviu 7 anos no exército americano. Foi deportado 

para os Açores em setembro de 2010. Trabalhou na 

construção civil e como camionista nos eUA. Trabalha 

atualmente como carpinteiro e pintor numa oficina de 

emprego protegido. 

Natural da ilha Terceira. Nasceu em 20 de novembro 

de 1954. emigrou para o Canadá com os pais e irmãos 

em abril de 1961. Foi deportado a 7 de julho de 2013. 

Trabalhou no Canadá como supervisor numa empresa 

de mudanças. Vive agora de apoios sociais. 

Natural de são José, ilha de são Miguel, emigrou para 

os estados Unidos da América com os pais em 1975, 

aos 6 anos de idade. Foi deportada para os Açores em 

6/9/2006. exerceu a profissão de jardineira e agora vive 

de apoios sociais.

Nasceu em 1964. Bolseiro da Fundação Calouste Gul-

benkian/Fundação Luso-Americana na Film /Video 

Arts NYC 1991. Realizador de diversas curtas-metra-

gens premiadas em Festivais nacionais e estrangeiros. 

Ultimamente realizou os seguintes filmes, filmados em 

película super 8: Barba - Prémio do Público - Festival 

Luso Brasileiro 2011. Prémio melhor fotografia, melhor 

filme estrangeiro - Festival Curta 8 - Curitiba, Indie Lis-

boa, Curtas Vila do Conde, entre outros festivais. O Fa-

cínora - estreou no Festival de Roma, Prémio do Público 

e Prémio dos Cineclubes - Festival Luso Brasileiro 2012, 

Indie Lisboa, Curtas Vila do Conde, entre outros. Ador-

mecido - Prémio melhor filme dos Açores - Panazorean 

2013, Festival de Roterdão, Festival de Edimburgo, Video 

Ex Zurique, Rencontres Internationales Paris/Berlin/Ma-

drid 2014 - Nouveau Cinema et Art Contemporain, Curtas 

Vila do Conde – Competição Internacional Experimental, 

European Media Art Festival – Osnabruck 2013, Festival 

of Film and Painting - Back to Landscape - Museum and 

Gallery of Contemporary Art of Saint Petersburg -2013, 

Cinema des cineastes - Paris, CalArts (California instute 

of the Arts) 2014. Realizador de vídeos para espetácu-

los de teatro, dança e musica. Realizou vídeos paras as 

bandas Ena Pá 2000, Dead Combo, The Legendary Tiger-

man, entre outros. os seus ultimos trabalhos em teatro 

foram É Preciso Ir Ver – Uma Viagem com Jacques Brel 

de Dinarte Banco e Nuno Costa santos e O artista portu-

guês é tão bom como os melhores de Manuel João Viei-

ra. Diretor de fotografia em diversos documentários e 

filmes. Realizador de filmes experimentais atualmente 

distribuídos pela Lightcone (França).

lUíS AlBeRto BotelHo de SoUSA | interpretação e cocriação do texto 

PAUlo mARiA de AlmeidA PACHeCo | interpretação e cocriação do texto 

zitA mARiA CoStA AlmeidA | interpretação e cocriação do texto

PAUlo ABReU | vídeo

nota

António, José, Luís, Paul e Zita foram todos deportados após terem cumprido penas de prisão pelos crimes que cometeram.



54 · dim

Nasceu em Lisboa 1981, iniciou o seu percurso teatral 

em 2003 com a Ilusom passando temporadas em tea-

tros como Maria Matos (de maio a dezembro de 2004), 

Teatro Meridional (de maio de 2005 a fevereiro de 2006), 

colaborou com a Companhia de Dança de Almada, Lis-

boa Ballet Contemporâneo, o Bando, A Bruxa Teatro, 

Teatro Villaret. Desde 2006 que faz parte da equipa de 

iluminação do Teatro Nacional D. Maria ii. Tem feito, 

para além de trabalho como técnico de luz, desenho 

de luz para espetáculos. Tem trabalhado com criadores 

como Dinarte Branco (82 oãhivaP, Em casa no jardim Zo-

ológico, O Escurial), Figueira Cid e José Neves (Vésperas 

da Virgem Santíssima), Mirró Pereira (Simplesmente Ma-

ria), Miguel seabra, Nuno Costa santos (É preciso ir ver 

– Uma viagem com Jacques Brel), Pedro Carraca (sr Ar-

mand, vulgo Garrincha) Pedro Marques, Tiago Nogueira 

(O Escurial). Membro e cofundador da Molloy Associa-

ção Cultural (2010).

Nasceu em Lisboa em 1983, é licenciado em Física 

pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lis-

boa (2007) e mestrado em Artes sónicas pela Queen´s 

University of Belfast (2009), onde realizou estudos em 

sound-design, spatial Audio, Psicoacústica e compo-

sição eletroacústica. Desde 2006 tem vindo a realizar 

projetos em teatro, a dança, a música e o cinema, tendo 

colaborado com criadores como o são Dinarte Branco, 

Paulo Abreu, Joana Antunes, Nuno Costa santos e Ri-

cardo Machado, entre outros. o seu trabalho em teatro 

explora a transformação de Soundfield Recordings du-

rante live performance, criando ambientes abstratos e 

novas texturas sónicas, fazendo uma aproximação do 

ambiente sonoro de uma peça de teatro a uma com-

posição de música eletroacústica ou ao sound-design 

de um filme. No cinema, o seu trabalho passa pela 

captação de som, pós-produção audio e sound-design, 

onde destaca a colaboração com Paulo Abreu nos fil-

mes: Adormecido (2012), Varadouro (2013) e Ponta dos 

Rosais (2013), de Dinarte Branco, e Meu Pescador Meu 

Velho (2013) de Amaya sumpsi. Como músico baterista, 

fez parte de diferentes projetos musicais que vão desde 

o pop-rock ao trashmetal. Atualmente é baterista em 

The Chromed Plated Megaphone of Destiny, projeto de 

estudo e exploração do compositor Frank Zappa, onde 

colabora com o também encenador e tradutor Pedro 

Marques. É membro cofundador da Molloy Associação 

Cultural (2010). 

Nasceu em Lisboa em 1971. em 1994, formou-se em 

Cenografia pela escola superior de Teatro e Cinema de 

Lisboa, e em 1996/98 fez uma Pós-Graduação em es-

tudos Teatrais na Faculdade de Letras de Lisboa. em 

2009, conclui o Mestrado com a tese Dinâmicas Operati-

vas do Processo de Conceção em Cenografia, na FA/UTL. 

encontra-se atualmente a fazer o Doutoramento na FA/

UTL. entre 2009 e 2013, foi Docente do Departamento 

de Projeto da Faculdade de Arquitetura/UTL, leciona 

as disciplinas de Projeto de Cenografia e Construção 

Cenográfica. No âmbito do SCENALISBOA - Fórum Inter-

nacional de cenografia (membro da direção), coordenou 

diversas ações de formação, orientando conferências 

e participando na programação dos eventos que tive-

ram lugar nas edições de 2011, 2012 e 2013. em 2013. 

colaborou como 2º assistente de decoração na roda-

gem do filme Benoit Brisefer: Les Taxis Rouges. Pro-

dução: Lambart Productions; Distribuição: Walt Disney 

studios Motion Pictures; Realização Manuel Pradal; 

Art Diretor Thierry Flamand. Desde 2007, assina para 

televisão a cenografia para diversas produções de fic-

ção: Beijo do Escorpião, Mundo ao Contrário, Doida por 

ti, Anjo Meu (novelas), Morangos com Açúcar (7 tempo-

radas); Ele é Ela (série). Colaborador do atelier sofia 

Castelo (arq. paisagista) em projetos para o London 

Festival of Architecture; Artists taking the lead, London 

feliCiAno BRAnCo | desenho de luz 

SÉRGio CARloS B. GReGóRio | som

PAUlo oliveiRA | cenografia/figurinos 
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Olympics2012, entre outros. Desde 2006 colabora com 

o Arq. José Manuel Castanheira em múltiplos projetos 

em Portugal, espanha, itália e Croácia, essencialmen-

te como pintor de cenografia. entre 1998 e 2007, como 

docente na Academia Contemporânea do espetáculo, 

lecionou as disciplinas de Cenografia, Prática teatral e 

Cenotecnia, sendo Coordenador do Curso de Realiza-

ção Plástica. em 2002, participou na edição do Manual 

de Teatro, coord. Antonino solmer, ed. Temas e Deba-

tes, Lisboa, 2002. escreveu o Capítulo Viii- Marionetas 

e Fantoches, pp.165-180. Desde 1992 tem desenvolvido 

atividade no teatro, ópera, dança, teatro de rua, per-

formance, em companhias independentes e teatros 

nacionais, como aderecista, cenógrafo e coordenador 

de projetos. Trabalhou com encenadores como Filipe la 

Féria, João Lourenço, Carlos Avilez, Luís Miguel Cintra, 

André Riot-sarcey, Joana Providência; Luísa Pinto, An-

tonino solmer; Kuniaki ida; João Paulo Costa; stefano 

Trespidi, José Carretas. em companhias como Teatro 

do Bolhão (membro fundador), Friches Théâtre Urbain 

(França); Natural Theatre Company (Reino Unido), or-

questra do Norte, Porto 2001-Capital europeia da Cul-

tura. entre 1994 e 1996, trabalhou no Teatro s. Carlos 

em produções de Andrei serban, Peter Brook, Pier Lui-

gi Pizzi e Michael Corder.
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o que começou por ser uma atuação de uma noite 

sem exemplo na eclética e experimental Cave 12, em 

Genebra, rapidamente evoluiu para um coletivo de 

referência, apreciado pelo público e aplaudido pela 

crítica internacional. 

A Orquestra Tout Puissant Marcel Duchamp (nome li-

vremente traduzido como A Toda Poderosa Orquestra 

Marcel Duchamp) é uma alusão clara a algumas das 

míticas bandas de África ocidental, mas também a um 

dos maiores dinamizadores da arte do século XX, Mar-

cel Duchamp. 

A sua música pode ser vista como um manifesto livre 

e aventuroso, ora mais versátil, ora mais organizado, 

que  se assume sem ostentações uma espécie de tra-

dicionalismo futurista, combinando ritmos de festivi-

dades com gritos de guerra.

música

24 jun

orQuestra tout puIssant marCel DuChamp (Ch)

qua 21h30 | 70 min. | m/ 6 anos

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

espaÇo crianÇa DisponÍVel

©
 d

R

Contrabaixo Vincent Bertholet
Violino e Voz Liz Moscarola

Bateria Wilf Plum
guitarra Maël salètes

marimba Aïda Dop
trombone Florian saini
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em Pocilga, corpos e porcos são objetos de uma mes-

ma ocultação, de uma depreciação. Pasolini pinta um 

quadro metafórico que retrata a decadência da degra-

dação humana, alastrada pela sociedade capitalista, 

retrato esse que destila a história de um homem cuja 

paixão é causa de escândalo. 

A sua diversidade, o amor desviante, a sua monstru-

osidade, poderá equiparar-se ao massacre de mi-

lhares de corpos de uma Alemanha nazi? em Pocilga 

sim. Uma aliança política urge como meio de calar 

tudo o que não vive, ou seja tudo o que não é visto aos 

olhos dos outros. o amor, o sagrado e o político são 

três das principais dimensões desenvolvidas na peça 

de teatro dirigida por John Romão. 

o espetáculo Pocilga pretende homenagear um dos au-

tores mais profícuos e controversos do nosso tempo, no 

ano em que se assinala os 40 anos da sua morte.

teatro

27 jun

poCIlga
a partir do texto dramático e do filme homónimo de PieR PAOLO PAsOLini
encenação jOhn ROMÃO

sáb 21h30 | 105 min. | m/ 16 anos

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

espaÇo crianÇa DisponÍVel
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texto Pier Paolo Pasolini
encenação e tradução John Romão

Interpretação Albano Jerónimo,
Ana Bustorff, Cláudio da Silva, João Lagarto, Mariana 

Tengner Barros, Pedro Lacerda, Paulo Pinto, Guilherme 
Moura 

e Mickael Oliveira
Figurinos Carolina Queirós Machado 

música Nicolai Sarbib
espaço sonoro João Bento

Desenho de luz José Álvaro Correia
produção executiva Stage One

Coprodução rede 5 sentidos (Teatro Nacional São João, 
Teatro Viriato, Teatro Virgínia), Coletivo 84 e Culturgest
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O teatro é acima de tudo, e em qualquer caso, em todos 

os tempos e lugares, um ritual. (P. P. Pasolini) (Bolonha, 

itália, 5 de março de 1922 - Óstia, itália, 1 11-1975) foi 

um escritor, dramaturgo, poeta e cineasta italiano. era 

filho de Carlo Alberto Pasolini, militar de carreira, e su-

sanna, professora do primeiro grau em Casarsa della 

Delizia, Friuli, norte da itália. Terminada a segunda 

Guerra Mundial, Pasolini foi o intelectual mais contro-

verso da itália. em 1949, em Bolonha, foi expulso do 

sistema educativo por sua condição de homossexual e 

também excluído do Partido Comunista.

Antes de ficar famoso como cineasta, foi poeta e nove-

lista. entre suas obras mais conhecidas estão Meninos 

da Vida, Petróleo e Uma Vida Violenta, onde o tema cen-

tral é o indivíduo que leva a vida à margem da socie-

dade.

Mais tarde, trabalhou como jornalista e roteirista para 

diretores como Fellini, entre outros. seguiram-se 

os primeiros longas, Accattone (1961) e Mamma Roma 

(1962), ainda claramente influenciados pelo neorrea-

lismo italiano, cujo foco central são histórias com per-

sonagens das classes mais humildes. os seus filmes 

posteriores revelaram toda a sua sensibilidade e deli-

cadeza; alguns deles abordam também temas clássi-

cos e antigos como por exemplo, Medéia, em 1969, com 

Maria Callas.

seu último e mais provocador filme foi Saló ou Os 120 

dias de Sodoma (1975), onde Pasolini adaptou livremen-

te uma obra de conteúdo semelhante do Marquês de 

sade (Les 120 journées de Sodome or L’école du liberti-

nage) ambientando-a durante o curto período de exis-

tência da República fascista de salò, estado fantoche 

da Alemanha nazista.

Quando aparece o seu primeiro filme, Accattone (1961), 

Pasolini já tinha atrás de si um longo passado como 

argumentista de Fellini e Bolognini, entre outros, e um 

enorme prestígio como poeta (L’Usignolo della Chiesa 

Cattolica, 1943-49; La Meglio Gioventù, 1954; La Cenere 

di Gramsci, 1957; La Religione del mio Tempo, 1961) e ro-

mancista (Ragazzi di Vita, 1955; Una Vita Violenta, 1959).

Nos 15 anos que se seguiram, até à sua morte em 1975, 

realizou cerca de vinte filmes, apresentando muitas ve-

zes perspetivas controversas que lhe valeram inúme-

ros processos judiciais, traduziu e escreveu peças de 

teatro (Orgia, Pocilga, Calderón, Affabulazione, Pílades, 

Bestia da Stile), publicou vários volumes de poesia e foi 

muito ativo como crítico (de política, teatro, cinema, 

literatura) em vários diários e revistas, atividade que 

deu vida a muitas publicações, parcialmente póstumas 

(Empirismo Eretico, 1972; Scritti Corsari, 1975; Descrizio-

ni di Descrizioni, 1979), e o estabeleceu como uma das 

vozes mais importantes e polémicas do panorama polí-

tico e intelectual italiano do séc. XX.

Grande ativista nos debates que movimentaram a clas-

se artística italiana, acossada pelo conservadorismo 

político nos anos 1960 e 70, ele usou caneta, câmara e 

voz para se posicionar. Merece destaque ainda seus es-

tudos para a promoção da língua de onde era natural, o 

friulano, na qual escreveu vários poemas. Pasolini dis-

tinguiuse como um poeta, jornalista, filósofo, linguista, 

romancista, dramaturgo, cineasta, jornalista, colunis-

ta, ator, pintor e figura política.

Na madrugada de 2 de novembro de 1975, o seu corpo 

é encontrado morto junto à praia ostia, na periferia de 

Roma. A resposta à pergunta que mais se ouve ainda 

hoje, “Quem matou Pasolini?”, continua a ser envolta 

num mistério e é motivo de investigação, tendo sigo re-

aberto em 2011.

biOGRAFiAs

PieR PAolo PASolini
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John Romão (1984) estudou Teatro – Ator/encenador na 

escola superior de Teatro e Cinema (esTC). Fez o curso 

internacional de teatro Nouvelle École des Maîtres, di-

rigido por Rodrigo García, e estudou estéticas e Teorias 

da Arte Contemporânea na sociedade de Belas Artes.

em teatro trabalhou como ator e cocriador com Romeo 

Castellucci (socìetas Raffaello sanzio), Rodrigo García 

(La Carnicería Teatro), Paulo Castro

(stone/Castro), Jorge Andrade (Mala Voadora), Tiago 

Rodrigues (Mundo Perfeito), Jorge silva Melo (Artistas 

Unidos), Francisco salgado, Nilo Gallego, Maria João 

Machado, Marcos Barbosa e Harvey Grossman, e com 

os coreógrafos Jean-Paul Bucchieri e Mariana Tengner 

Barros.

Tem dirigido as suas peças desde 2002: Teorema a 

partir de Pasolini (sLTM, Rivoli, 2014), Cada Sopro de 

Benedict Andrews (T. Politécnica, 2013), Eu Não Sou Bo-

nita, Eu Sou O Porco de Angélica Liddell e Paulo Castro 

(ZDB, 2012), Horror (TNDMii, 2011), No Word To A Soul 

(Bienal de Teatro de Venezia, 2011), Massacre cocriação 

com Paulo Castro (F. Citemor, 2011), Hambre (La Casona 

iluminada, Bs As, 2011), Agamémnon de Rodrigo García 

(sLTM, 2011), Morro Como País de Dimítris Dimitriádis 

(F. Citemor, 2010), O Arco Da Histeria inspirado em Lou-

ise Bourgeois (ZDB, 2010), A Direção Do Sangue a partir 

de José Tolentino Mendonça (2008), Paisagem e Silên-

cio de Harold Pinter (2006), Distante de Caryl Churchill 

(2004), entre outros. Apresentou as suas peças em Por-

tugal, espanha, itália, Alemanha, Noruega, eslováquia, 

Brasil e Argentina.

Desde 2005 é assistente encenação e dramaturgia do 

autor e encenador hispanoargentino Rodrigo García: 

Daisy (Bonlieu scène Nationale d’Annecy, 2013), Gólgo-

ta Picnic (Centro Dramático Nacional de Madrid, 2011), 

C’est Comme Ça Et Me Faites Pas Chier (Bonlieu scène 

Nationale Annecy, 2010), Cruda, Vuelta Y Vuelta, Al Pun-

to, Chamuscada (Festival d’Avignon, 2007), Et Balancez 

Mes Cendres Sur Mickey (Théâtre National Bretagne, 

2006), Autocompassion (Festival Citemor 2006) y Llevan-

ten La Cabeza Del Suelo Cabrones (Théâtre de la Place, 

2005). Colaborou como performer e assistente de ence-

nação de Romeo Castellucci em Attore, Il Tuo Nome Non 

È Esatto (Teatro La Fenice, Biennale di Teatro de Vene-

za). Lecionou a disciplina de Teatro na escola superior 

de Dança de Lisboa (2009-2011), onde dirigiu criações a 

partir de diferentes textos contemporâneos. em 2012-

2013, dirigiu o grupo de teatro universitário GTN - Gru-

po de Teatro da Universidade Nova de Lisboa. Como 

convidado de Romeo Castellucci e em sua representa-

ção, participou no projeto Voyages Du Kadmos, projeto 

de novos encenadores europeus, do Festival d’Avignon 

2013. Recebeu alguns prémios: categoria de Teatro dos 

Prémios Novos 2014 e categoria de Teatro dos Jovens 

Criadores Nacionais 2012, entre outros.

JoHn Romão
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No final de cada projeto formativo, há a possibilidade da par-

tilha do trabalho realizado e das conquistas alcançadas, com 

esforço, mas também com muita dedicação e prazer. E todos 

os aventureiros que connosco efetuaram esta travessia, parti-

lham o nosso amor pela dança, pela música, pelo teatro e pe-

las artes do corpo (e da mente).

No palco do Teatro Viriato, os alunos e os professores do Lu-

gar Presente, convidam  todos os amigos e familiares, para 

celebrarem mais uma vez, a nossa alegria e a nossa paixão. 

Estas Apresentações Finais do Lugar Presente, assinalam a 

conclusão de mais um ciclo formativo, mas marcam também 

perpétuos amores pelas artes do palco, em que a dança tem o 

brilho de estrela principal.

Estão convidados para brilhar connosco.

Ana Cristina Pereira (Direção Pedagógica) 

DanÇa e teatro | espaço aBerto… 

28 a 30 jun

apresentações lugar presente

+ info em breve

www.teatroviriato.com

facebook.com/teatroviriato

www.companhiapauloribeiro.com

 www.lugarpresente.com
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No primeiro dia das Apresentações do Lugar Presente, 

destaque para o coreógrafo Paulo Ribeiro que regres-

sa ao palco do Teatro Viriato, em dose dupla, com dois 

trabalhos distintos: um criado no início de carreira 

para o circuito profissional e outro concebido no pre-

sente em conjunto com os alunos do Lugar Presente 

(LP).

Durante um semestre, os alunos do curso secundário 

de dança do LP desenvolveram em conjunto com Pau-

lo Ribeiro um Ateliê Coreográfico. o resultado final de 

horas de trabalho e de exploração criativa é exposto 

neste programa especial.

Apresentado pela primeira vez em 1990, o solo Modo 

de Utilização é retomado por Paulo Ribeiro, agora com 

interpretação de Marco Ferreira da silva, nome da 

nova geração da dança contemporânea.

DanÇa

28 jun

programa espeCIal

apresentações lugar presente

PRoGRAmA

20 min. + 40 min. aprox. | m/ 6 anos

dom 18h00

ATELIê COREOgRáFICO pelos alunos do lugar presente

MODO DE UTILIzAÇãO de paulo ribeiro interpretado por marco Ferreira da silva

preço único 53 // descontos não aplicáveis
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estamos em 1914-18, cinco homens (um francês, um 

italiano, um escocês e um senegalês) dividem o dia a 

dia numa trincheira, sendo que a única característica 

que os diferencia são os uniformes enlameados. A seu 

lado vive uma mulher, que representa simbolicamen-

te a perda da felicidade. 

incapazes de escapar às particularidades imprová-

veis da vida nas trincheiras, os cinco soldados deci-

dem transformar a terrível realidade numa paródia 

trágico-cómica, pois apesar de destino inevitável que 

os aguarda num futuro próximo, o tempo presente 

convida-os a viver.

A Tragédia é o melhor Pedaço do animal, da Companhia 

Théâtre de La Mezzanine, reconhecida pelos espetá-

culos imponentes e extravagantes, demonstra uma 

vez mais um talento especial para a criação de metá-

foras que transportam o público para um mundo visu-

al, teatral e musical complexo e surpreendente.

setemBro em anteCIpação 

teatro

18 e 19 set

a tragéDIa é o melhor peDaço Do anImal
de théâtRe de LA MezzAnine

sex e sáb 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

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

espaÇo crianÇa DisponÍVel

©
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Diretor artístico e dramaturgo
denis chabroullet

Cenografia
Michel Lagarde e denis chabroullet

Composição músical
Roselyne bonnet des tuves

elenco benjamin clée, Laurent Marconnet, erwan 
Picquet, sylvestre Vergez,

julien Verrié, clémence schreiber
assistente cécile Maquet

Desenho de luz jérôme buet
Construção de cenário, acessórios

e marionetas thierry Grasset
e Pauline Lefeuvre
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Centro De artes Do espeCtÁCulo De VIseu 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor 
Administrativo • Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia Assessora 
Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria 
João Rochete Responsável de Produção • Carlos Fernandes Assistente de 
Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco 
• Ana Filipa Rodrigues Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale 
Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de 
Frente de Casa • consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • 
colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação 
Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design 
Gráfico • Acolhimento do Público Ana Rilho, André Rodrigues, Bruna Pereira, 
Bruno Marques, Carla Silva, Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane 
Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel Fernandes, João Almeida, Lucas 
Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rui 
Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vania Silva
• colaboração técnica 

estrutura financiada por
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inFORMAÇÃO GeRAL

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

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

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

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

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

*Peça o seu cartão na bilheteira.

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

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

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

assInaturas

Livre*     descontos progressivos + espectáculos = + descontos

noVo! reDes soCIaIs
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato
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*aplicáveis todos os descontos  |  o preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

plateia

Fr
is

a 
c

Fr
is

a 
d

1 14 4b

3

2

3

2

A

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

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
b

1

2 25 5c

3 36 6d

4 47 7e

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10h

8 811 11i

j

k

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

frisas frontais 7,501

frisas laterais 5,001

preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

frisas frontais 10,001

frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001

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

Preço desempregado 2,501

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

Plateia

196 lugares

camarotes

22 lugares

Frisas frontais

14 lugares

Frisas laterais

56 lugares

PLAntA de sALA
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o teatro viriato agradece aos mecenas e Amigos pelos generosos contributos que tornaram possível an-

gariar, desde janeiro de 1999, cerca de  575.000,003 de donativos. Por vontade dos doadores, parte deste 

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

atividades do teatro viriato.

Amigos · 2015

Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta; 

Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da santa • Quinta da Fata • UDACA; 

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

adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Mafalda seabra Abrantes • 

Ana Maria Ferreira Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • 

Benigno Rodrigues • Carlos Manuel dos santos Reis • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo 

• Fernando Figueiredo Augusto • Fernando soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças 

• Geraldine de Lemos • isabel Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • João José Garcia 

da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís Veiga Fernandes • João Pedro Lopes 

simões e Litao Huang • José Luís Abrantes • José Gomes Moreira da Costa • Judite Cabral Ferreira 

• Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima 

Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin obrist e Maria João obrist • Miguel Costa 

e Mónica sobral • Nanja Kroon • Neuza de oliveira Martins • Patrícia Morgado santos • Paula Nelas 

• Paulo Marques • Ricardo Jorge Brazete e silva e Maria da Conceição e silva • Vítor Domingues • 

3XL segurança Privada;

Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa seabra Abrantes • eduardo Miguel de Amorim Barbosa 

• Maria Leonor Teixeira Ferreira David Martins • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim 

Barbosa • Tomé Moreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2015
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algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da ACeRt para a programação

do Novo Ciclo ACeRT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu

para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do teatro municipal da Guarda; 

·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e no Forlife (consultar tabela);

·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da escola lugar presente.

A PARtiR de 533 por ano!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de 

descontos no teatro viriato e em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

Faça-se amIgo... 



VIrIato teatro munICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC Viseu · 3501-909 VIseu 

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

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

telefone 232 480 110

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


