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EDITORIAL
Ao completar 19 anos de atividade regular, torna-se oportuno imprimir ao editorial uma reflexão sobre o espectador.
No dicionário do Teatro Viriato, espectador significa: aquele que constrói referências a partir da variedade de
objetos artísticos; que cria mundos alternativos; que tem acesso a outras realidades; que se descobre; que se
confronta; que se interroga; que viaja; que experiencia várias linguagens e coabita na diversidade de ideias e
de visões do tempo e do mundo que partilhamos.
Com o tempo, o espectador no Teatro Viriato, passou a gozar do “lugar” laboratorial – de transformação, de
operação – seja no contributo do seu olhar na discussão com o artista, seja na construção do seu quotidiano
com reflexos visíveis.
Tem sido pertinente escutar e testemunhar o que dizem tantos criadores artísticos sobre o espectador de Viseu. E sentir quando o público “está dentro” e destrinçar quando “não está...”.
Ao espectador, companheiro de longa data, ao que confia, ao que está de costas voltadas, ao que se reconciliou,
ao que não acredita, ao que se estreia, ao que insiste, ao que desistiu, ao destemido, ao..., venha encontrar o
seu lugar com o Júlio Pereira, o Luis Miguel Cintra, a Patrícia Portela, a Leonor Barata, o João Paulo Esteves
da Silva, o Ricardo Toscano, o Alex Cassal, os Peeping Tom, o João Paulo Santos, o João Garcia Miguel, o Tiago
Rodrigues, o Tiago Cadete, a Ivana Müller, o Fraga, a Sónia Barbosa, os Mão Morta, a Rafaela Santos, a Olga
Roriz, a Susana Santos Silva, a Cláudia Sousa, o Vasco Gomes e/ou o grupo de artistas emergentes do PACAP –
programa avançado de criação em artes performativas, do Forum Dança.
No Teatro Viriato há sempre palco para o espectador!
Paula Garcia

dim
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INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
A completar 19 anos de intensa programação, o Teatro Viriato continua a procurar novas realidades, a interrogar o mundo, e a coabitar na diversidade de ideias e de visões
do tempo. O Teatro Viriato assume-se assim, e cada vez mais, como um lugar laboratorial, de transformação, de construção de olhares e de reflexões. Deste modo, a nova
temporada, que abre com o incontornável marco da identidade musical portuguesa,
o maior defensor do Cavaquinho, Júlio Pereira, terá uma programação diversificada
que passa pela música, pelo teatro, pela dança, pelas exposições, pelos workshops,
pelas masterclasses, pelas leituras de literatura portuguesa, pela performance. Luis
Miguel Cintra, Patrícia Portela, Leonor Barata, João Paulo Esteves da Silva, Ricardo
Toscano, Peeping Tom, João Paulo Santos, João Garcia Miguel, Tiago Rodrigues, Olga
Roriz, Mão Morta, Ivana Müller e Sónia Barbosa são alguns dos nomes que sustentam
o convite que o Teatro Viriato faz a todos. Mas há muito mais para descobrir na nova
temporada.

Júlio Pereira abre a temporada com a apresenta-

Construído ao longo de 2017 em quatro cidades do

ção do seu novo trabalho, intitulado Praça do Co-

país, este espetáculo acompanha o percurso em

mércio (19 de janeiro). Partindo das suas raízes, o

fuga de D. João e do seu fiel criado Esganarelo

músico e compositor mostra em palco novas for-

numa busca pela total liberdade. Em Viseu, serão

mas de diálogo sonoro, sendo que pela primeira

apresentados os quatro atos deste projeto, dividi-

vez toca o parente madeirense do cavaquinho, o

dos por duas noites.

braguinha. Praça do Comércio é uma vez mais um
marco importante na identidade da música portu-

Refletir acerca do espaço do romance na socieda-

guesa, no qual Júlio Pereira se revela um elemen-

de atual é a proposta de Patrícia Portela e Leonor

to tão importante e tão inconfundível. No mesmo

Barata na estreia de Por Amor! (01 e 02 de feve-

dia haverá lugar para conversa com Júlio Pereira

reiro). Convocando vários autores e misturando

e João Luís Oliva. O encenador Luis Miguel Cin-

poemas e excertos de amor, as atrizes procuram

tra retorna a Viseu para a apresentar na íntegra o

retratar o que é isto de estar apaixonado. Ricardo

projeto Um D. João Português (26 e 27 de janeiro).

Toscano e João Paulo Esteves da Silva (02 de feve-
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reiro), dois músicos pertencentes à cena nacional

e reflexões críticas sobre a sua atividade perfor-

do jazz, dois músicos diferentes, mas com capa-

mativa. Aproveitando a presença de João Paulo

cidades musicais extraordinárias ocupam o palco

Santos em Viseu para interpretar o espetáculo de

do Teatro Viriato com um concerto que combina a

novo circo Mundo Interior o artista irá orientar a

herança afro-americana do jazz com a sua capaci-

oficina Falar com o Movimento e Falar com o Cor-

dade de improvisação. Considerada uma das mais

po (22 de fevereiro) na qual irá abordar métodos

conceituadas companhias de dança europeia, Pee-

de inspiração e formas de trabalhar com o corpo

ping Tom é conhecida por trabalhar o grotesco, ex-

que têm como objetivo fornecer aos jovens par-

por universos onde a lógica do tempo e do espaço

ticipantes bases para superarem os seus limites

são distorcidos. No Teatro Viriato, apresenta Vader

corporais. Já no dia 24 de fevereiro, João Paulo

(08 de fevereiro), a primeira peça coreográfica de

Santos é o intérprete de Mundo Interior, um espe-

uma trilogia familiar, na qual a realidade e a vida

táculo que resulta de um sonho antigo do drama-

quotidiana são adulteradas pela personagem cen-

turgo e encenador João Garcia Miguel e do próprio

tral de forma mordaz mas também com humor e

acrobata. Neste espetáculo de novo circo, são as

poesia. A apresentação desta peça coreográfica

palavras, o corpo e a música que fazem aconte-

em Viseu e em Guimarães contará com a partici-

cer a descoberta do mundo interior desconhecido,

pação de figurantes da região de Viseu. Atento às

ao mesmo tempo que o confunde e o destroce em

questões atuais sobre os migrantes no mar medi-

fragmentos. Henrique Amoedo, um dos artistas

terrâneo e tendo como inspiração a obra de Italo

residentes do Teatro Viriato, irá orientar a ação de

Calvino, Alex Cassal criou o espetáculo As Cidades

formação Dança e Diversidade – A Dança na Escola

Invisíveis (15 e 16 de fevereiro). Três viajantes a

Numa Perspetiva Inclusiva (26 de fevereiro a 02

flutuar no meio do mar relembram o nome das 55

de março). Uma iniciativa que procura fornecer

cidades descritas pelo escritor e desvinculam-se

aos participantes perspetivas sobre a utilização

do conceito geográfico, sendo elevadas à condição

da dança enquanto veículo de inclusão escolar,

de personagens. Também António Jorge Gonçal-

através de uma abordagem ao conceito de Dança

ves regressa ao Teatro Viriato, para orientar uma

Inclusiva.

masterclass (20 de fevereiro), que tem como objetivo divulgar o método e a dinâmica performa-

O que é que aconteceria se um teatro se desmoro-

tiva do desenho em tempo real. No âmbito desta

nasse e nos seus escombros só encontrássemos

masterclass, apresenta também o livro Desenhos

apenas um sobrevivente: o ponto? Partindo desta

Efémeros, o qual reúne fotografias, testemunhos

questão Tiago Rodrigues apresenta Sopro (02 e

dim
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03 de março), um espetáculo onde Cristina Vidal,

la Santos irá orientar sessões de Leitura em voz

ponto há mais de vinte e cinco anos no Teatro Na-

alta de poesia portuguesa (12 a 16 de março) para

cional D. Maria II, evoca as histórias ficcionadas e

alunos do 3º ciclo do ensino básico. O objetivo é

reais de um teatro em ruínas, acompanhada por

desmistificar a ideia de que ler poesia é algo abor-

cinco ilustres atores. Sopro estreou no Festival de

recido, monocórdico. Rafaela Santos procurará

Avignon, em França, e contou com a coprodução do

desafiar os participantes a enaltecer as imagens

Teatro Viriato. Com base na análise de excertos de

e emoções que as metáforas da poesia revelam.

textos dramáticos e exercícios de escrita, Rui Pina

Os poemas que irão ser trabalhados integram o

Coelho irá orientar a oficina Escrever para Tea-

plano curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico. Já

tro: o quotidiano do homem comum e outras coisas

Sónia Barbosa, Jorge Fraga e Guilherme Gomes

sem importância (03 de março). Uma viagem so-

são alguns dos nomes que vão integrar o mais

nora e visual pelo universo dos irmãos Grimm é

recente projeto do Teatro Viriato. Noite Fora (14

a proposta de Tiago Cadete com Pageia (07 e 08

de março) consiste na organização de encontros

de março). Este é um espetáculo lúdico-didático,

abertos ao público para a leitura em voz alta de

que reúne em palco várias linguagens como o tea-

textos teatrais. Este novo projeto tem como objeti-

tro, a dança e as artes visuais, e que recupera a

vo convidar à fruição do pensamento, à reflexão, à

ideia dos gabinetes de curiosidades criados no

discussão e ao conhecimento, privilegiando o en-

século XVI, que reuniam objetos raros, tornando-

volvimento de todos os participantes, mais do que

-se assim nos percursores dos museus de arte.

a criação de um momento performativo. Conside-

Assim, Tiago Cadete convida a uma viagem, onde

rados uma referência do rock português, os Mão

o palco é transformado num museu imaginário

Morta (17 de março) darão um concerto no Teatro

de objetos curiosos. Direcionado para crianças e

Viriato que promete revelar algumas das novida-

famílias, Ivana Müller construiu Partituur (11 de

des que a banda planeia para todo o ano de 2018.

março). Um jogo performativo que tem como ob-

Com doze discos de originais, a banda de Braga,

jetivo a criação de uma coreografia conjunta, que

vértice máximo do rock nacional, regressou aos

se desenvolve por intermédio das instruções que

palcos no ano passado, com vontade de mostrar

são facultadas aos seus participantes por meio de

que ainda tem muita energia para dar ao rock por-

auriculares.De facto, este é um espetáculo que

tuguês. No âmbito deste concerto, ocorrerá uma

adquire forma a partir das escolhas, reações e po-

conversa com a Associação Fora de Rebanho e os

sições que cada intérprete/público toma. Desafia-

músicos Adolfo Luxúria Canibal, Rafael Machado

da pelo Teatro Viriato, a atriz e encenadora Rafae-

e Miguel Pedro. O que fazer depois da guerra, ou

08 · dim

ainda a guerrear dentro de nós, o que fazer, para

riato acolhe a apresentação dos trabalhos de cria-

onde ir? Perguntas que surgem em Síndrome (24

dores ou coletivos de criadores que frequentaram

de março), peça coreográfica de Olga Roriz. Um

a primeira edição do PACAP – Programa Avançado

espetáculo que se desenvolve num ambiente de

de Criação em Artes Performativas do Forum Dan-

utopia, suspenso da realidade, e estabelece uma

ça, que contou com curadoria de Patrícia Portela

relação entre o ser humano, o tempo, o espaço e a

(29 de março). O PACAP é o mais recente programa

matéria. Síndrome parte do espetáculo anterior da

de formação criação do Forum Dança, dedicado a

coreógrafa Antes que matem os elefantes, que se

profissionais e estudantes de áreas artísticas que

centrava na guerra da Síria e no sofrimento des-

pretendem investir num período de experimenta-

te povo. Para as férias da Páscoa, o Teatro Viria-

ção avançada conciliando-o com uma investigação

to reservou espaço da programação para os mais

teórica e o exercício de práticas de corpo e movi-

pequenos, com duas oficinas dedicadas a crianças

mento.

entre os 10 e os 12 anos. Nos dias 26 e 27, Cláudia Sousa orienta Perguntar,… caminho com arte,
uma oficina que sugere um percurso sensorial e
expressivo, que aborda diferentes temas, diferen-

De 02 de janeiro a 31 de março, o Teatro Viriato

tes formas artísticas e apela à resposta expressiva

manterá no foyer as duas exposições da tempo-

dos participantes. Nos dias 28 e 29, cabe à com-

rada anterior. Menos 21, da autoria do fotógrafo

panhia de novo circo Erva Daninha orientar a se-

Carlos Fernandes, fixa na história da dança con-

gunda oficina das férias da Páscoa. Em Lançar, a

temporânea o Reencontro entre quatro dos mais

companhia desafia os participantes a experimen-

representativos coreógrafos da Nova Dança Portu-

tarem o malabarismo de forma simples e diverti-

guesa, Clara Andermatt, João Fiadeiro, Paulo Ri-

da. Quase a encerrar a temporada, a trompetista,

beiro e Vera Mantero. Para uma Timeline a Haver,

improvisadora e compositora Susana Santos Silva

de Ana Bigotte Martins e João dos Santos Martins,

apresenta Impermanence (28 de março). Um pro-

resulta de um exercício coletivo de investigação

jeto de jazz tradicional, com uma forte ligação com

sobre a dança como prática artística em Portugal

a improvisação livre e o experimental, que culmi-

nos séculos XX e XXI. Com esta exposição, os dois

na num som impermanente e em constante evo-

sinalizam episódios que foram marcantes na his-

lução. Este concerto contará com a participação

tória da dança em Portugal.

especial de Ana Carvalho, que realizará vídeo em
tempo real. A encerrar a temporada, o Teatro Vidim
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O Teatro Viriato disponibilizará novamente o Espaço da Palavra, uma atividade pensada para os
mais novos que ocorre em alguns espetáculos noturnos. Partindo do tema central dos espetáculos
em cena, o Espaço da Palavra proporciona aos seus
participantes sessões de conto, exploração de livros, jogos dramáticos, expressão plástica e outras brincadeiras. Esta é uma atividade que conta
com a orientação da narradora Cláudia Sousa.

10 · dim

© José Alfredo

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

PROJECTO COM A COMUNIDADE / DANÇA

22 a 25 JAN

17 JAN a 19 ABR

UM D. JOÃO PORTUGUÊS

PEDRA

dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA DE REPORTÓRIO
PARA ADOLESCENTES
coreógrafa convidada da primeira edição CLARA ANDERMATT

TEATRO

29 JAN a 01 FEV

POR AMOR!
de PATRÍCIA PORTELA
com a cumplicidade e cocriação LEONOR BARATA
participação especial SÓNIA BAPTISTA

PROJECTO COM A COMUNIDADE / TEATRO

08 JAN a 11 ABR

K CENA
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM
encenação GRAEME PULLEYN

dim
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Esta é a minha Cidade e eu Quero Viver Nela © José Alfredo

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 nacionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

A TECEDURA DO CAOS

SUSPENSÃO

de TÂNIA CARVALHO

de CLARA ANDERMATT

23 e 25 FEV · 01, 03 e 04 MAR - Teatro Camões, Lisboa

23 MAR - Teatro-Cine Torres Vedras

DESPERTAR DA PRIMAVERA

UM D. JOÃO PORTUGUÊS

de FRANK WEDEKIND | TEATRO PRAGA

dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

02, 03 e 04 MAR - Matadero, Madrid

19 e 20 JAN - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
23 e 24 FEV - Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA?

02 e 03 MAR - Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, Montijo

com GRAEME PULLEYN e FERNANDO GIESTAS

10 e 11 MAR - Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

15 JAN - Centro de Arte de Ovar

UM SOLO PARA A SOCIEDADE
MOÇAMBIQUE

de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

MALA VOADORA

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

13 JAN - Centro Cultural de Ílhavo

23 e 24 FEV - Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

08 e 09 FEV - Luxemburgo

UNBOUNDED
MUSEU DA EXISTÊNCIA
de RAFAELA SANTOS e FERNANDO GIESTAS | AMARELO

de ROMULUS NEAGU
16 e 17 FEV - Teatro Taborda, Lisboa

SILVESTRE
02, 03, 05 a 10 FEV - Fábrica das Artes CCB, Lisboa

VIAJANTES SOLITÁRIOS
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

POR AMOR!

01 a 04 MAR - Aljezur

de PATRÍCIA PORTELA | cocriação de LEONOR BARATA

08 a 11 MAR - Monchique

e participação especial de SÓNIA BAPTISTA
08 a 10 FEV - Teatro Municipal do Porto Rivoli ∙ Campo

Alegre

WALKING WITH KYLIÁN.
NEVER STOP SEARCHING
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

SOPRO

02 FEV - Le Théâtre Du Merlan, Scène Nationale

de TIAGO RODRIGUES | TNDM II

de Marseille, França

13 MAR - Le Parvis - scène nationale Tarbes Pyrénées,

Ibos (França)
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16 e 17 FEV - São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

© Júlio Silva Castro

© Estelle Valente

© DR

ARTISTAS RESIDENTES · 2018
JOÃO FIADEIRO · JOANA CRAVEIRO · HENRIQUE AMOEDO
O Teatro Viriato tem estabelecido um trabalho próximo do público, mas também com os artistas, criando condições
para que estes possam desenvolver parte do seu trabalho a partir de Viseu. Uma responsabilidade patente em toda a
programação do Teatro Viriato, que ganhou maior materialização com acolhimento de um Artista Residente e que volta a
ganhar novo fôlego a partir de 2018. No próximo quadriénio, a noção de Artista Residente evolui para Artistas Residentes
e abre espaço ao trabalho de três criadores reconhecidos do panorama artístico nacional: João Fiadeiro, Joana Craveiro
e Henrique Amoedo. Três profissionais que, ao longo dos próximos quatro anos, irão contribuir para o panorama cultural da região de forma mais estreita com o seu imaginário, pensamento e formas de estar com a criação artística, que
potenciarão ligações de e para com a cidade.

JOÃO FIADEIRO
Pertence à geração de coreógrafos que deu origem à Nova Dança Portuguesa. Fundou a Companhia RE.AL. Dedicou-se ao
estudo do método de Composição em Tempo Real. Orienta workshops em diversas escolas e universidades nacionais e internacionais. Atualmente frequenta o doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio das Artes da Uni. de Coimbra.

JOANA CRAVEIRO
Diretora artística do Teatro do Vestido, fundado em 2001, onde dirigiu a maioria dos projetos e participou enquanto atriz
dramaturga e cocriadora. Tem o curso de formação de atores da ESTC, Licenciatura em Antropologia pela Uni. Nova
de Lisboa, e Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of Music and Drama. É doutorada pela Roehampton
University.

HENRIQUE AMOEDO
Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo Dançando com a Diferença (Madeira). Criou o termo
Dança Inclusiva que se refere à possibilidade de mudança da imagem social e inclusão de pessoas com deficiência na
sociedade, através da dança. Tem realizado diferentes iniciativas para a difusão e implementação do referido conceito.
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© Carlos Fernandes

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 em
2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 para 10 parceiros e mais recentemente para 11.
Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias
instituições. 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 Gil Vicente
(Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional
São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do Porto Rivoli · Campo Alegre.
PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL
A Rede de programação 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à coprodução e digressão de criações nacionais
nas áreas da dança e do novo circo. Ao abrigo deste programa, os artistas têm a liberdade de desenvolver o seu
percurso artístico contando com apoio financeiro, residências, produção e digressão concertada pelas 11 estruturas
culturais. Para 2018/2019, foram convidados a Companhia Erva Daninha e os artistas Jonas Lopes & Lander Patrick
para desenvolver novos trabalhos artísticos ao abrigo deste programa.

NOVO CIRCO

PONTE
COMPANHIA ERVA DANINHA
Datas a anunciar em breve

DANÇA

LENTO E LARGO
JONAS LOPES & LANDER PATRICK
Datas a anunciar em breve

14 · dim

REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES
A região Viseu Dão Lafões tem o privilégio de integrar um conjunto diversificado de entidades culturais profissionais
tidas, a nível regional e nacional, como exemplos inquestionáveis de dedicação e de inovação na área cultural. Acert,
Binaural/Nodar, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Regional da Serra de Montemuro e Teatro Viriato
constituem a Rede Cultural Viseu Dão Lafões. Estas entidades culturais têm vindo a trabalhar em conjunto ao longo
dos últimos anos, unidas por vários objetivos comuns: contribuir para uma oferta cultural mais regular no tempo e
mais descentralizada no território; promover as relações interterritoriais para a criação e circulação artística na região;
contribuir para a regeneração do território a partir de propostas inovadoras e de qualidade; e conferir singularidade ao
território com impacto ao nível nacional e internacional.
Em 2017 até 2019, arranca uma nova fase desta Rede Cultural Viseu Dão Lafões num projeto pioneiro que prevê a realização de cerca de 36 eventos, 457 apresentações ao longo dos quais se pretende consolidar uma estratégia de promoção
e afirmação territorial com base na cultura e na criação artística. Novas Narrativas é o conceito subjacente ao arranque
(2017) deste projeto de programação cultural em rede, que visa promover diversas linguagens artísticas, privilegiando a
interpretação do património e o envolvimento das populações locais, numa perspetiva de inclusão social, tendo especial
atenção nos territórios demograficamente fragilizados.
Este projeto de programação cultural assenta também sobre a criação de valor artístico e turístico para o território de 14
municípios, povoado por cerca de 270 mil habitantes: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas,
Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Santa Comba Dão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e
Vouzela. Cada um com as suas particularidades sociais, culturais e territoriais.

dim
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ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES
PERFORMATIVAS EM PORTUGAL
A PERFORMART visa a promoção do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais, a nível nacional e internacional
A PERFORMART – Associação para as Artes Performativas em Portugal, pretende promover as múltiplas formas de
manifestação cultural e artística no âmbito das artes performativas, quer a nível nacional quer a nível internacional.
A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela promoção de esforços e iniciativas que permitam o reconhecimento e o desenvolvimento saudável e sustentável do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais,
aos mais diversos níveis; pela estruturação de redes de trabalho entre os seus associados; pela representação dos interesses dos seus membros perante as instituições nacionais e internacionais; e pela promoção da tomada de posição
conjunta acerca de assuntos relevantes para o setor e seus profissionais.
A associação pretende criar espaços de análise e reﬂexão, organizando e promovendo grupos de trabalho, seminários,
estudos de caráter científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus associados e o estabelecimento
de parcerias entre os diferentes membros e outras associações.
São atuais membros da PERFORMART:

• Teatro do Bolhão

• Teatro Meridional

• Ao Cabo Teatro

• Espaço do Tempo

• Teatro da Terra

• Teatro da Garagem

• A Oficina

• Assédio – Associação de Ideias Obscuras

• Teatro Académico de Gil Vicente

• EGEAC

• Circolando

• Associação Orquestra de Câmara de

• Fundação Casa da Música

• Teatro da Didascália

Cascais e Oeiras

• Fundação Centro Cultural de Belém

• A Bússola (Be a Place, Lda)

• Astro Fingido – Associação Cultural

• Fundação Serralves

• Nome Próprio – Associação Cultural

• A Tarumba – Teatro de Marionetas

• Instituto Politécnico do Porto

• Teatro e Marionetas de Mandrágora

• Teatro do Vão – Associação Cultural

• OPART

• A Turma

• Teatro Art’Imagem

• Teatro Experimental do Porto

• Teatro da Palmilha Dentada

• Teatro Extremo

• Companhia de Teatro de Almada

• Balleteatro

• Companhia de Teatro de Braga

• Teatro Nacional D. Maria II

• Ensemble – Sociedade de Actores (Pracena –

• Atitudes Associação Cultural

• Teatro Nacional São João

Cooperativa de Prod. Teatrais)

• CAEV / Teatro Viriato

• Subcutâneo

16 · dim

© Carlos Fernandes

EXPOSIÇÃO / FOYER

02 JAN a 31 MAR

MENOS 21
fotografias de CARLOS FERNANDES

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

Menos 21, do fotógrafo Carlos Fernandes, fixa na história da dança contemporânea o Reencontro de Clara
Andermatt, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro e Vera Mantero 20 anos depois de terem codirigido, a convite de
Jorge Salavisa, a peça Quatro Árias de Ópera, para o
Ballet Gulbenkian. Um reencontro promovido pelo
Teatro Viriato, em 2016, e que serviu de homenagem
a quatro coreógrafos representativos da Nova Dança
Portuguesa.
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BIOGRAFIA
CARLOS FERNANDES
Licenciado em Artes Plásticas, Escultura e Fotografia

transformação. Um discurso multimodal que é acionado

pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da

para captar dimensões da dicotomia do material/imate-

Rainhas, Carlos Fernandes tem exposto o seu trabalho

rial própria da paisagem cultural.

fotográfico com regularidade desde 2003. Para além da
fotografia, tem trabalhado com diferentes instituições e
associações, nomeadamente com a ACERT, onde estagiou e veio a trabalhar entre 2007 e 2011, no âmbito da
produção e dinamização cultural. Atualmente, faz direção de cena no Teatro Viriato, em Viseu. As suas exposições mais recentes revelam um trabalho profundamente ligado ao ambiente cultural, natural e patrimonial do
distrito de Viseu.
Em 2008, expôs na galeria da ACERT, Estância, uma
exposição com imagens dos sanatórios do Caramulo,
registadas de uma perspetiva plástica. Seguiu-se Fotossíntese, em 2014, exposição que resultava de um projeto
fotográfico sobre uma perspetiva noturna da Serra do
Caramulo. Recentemente, Scene foi mostrada ao público
no Teatro Viriato, em Viseu, de janeiro a julho de 2015,
tendo sido posteriormente apresentada na ACERT para
encerrar a 21ª edição do FINTA no final do mesmo ano.
Scene é o resultado da captação de imagens de 20 espetáculos no Teatro Viriato a partir de uma perspetiva muito próxima do palco, a partir da direção de cena. Entre
abril e julho de 2016, integrou a exposição coletiva Dar
Corpo à Utopia, na qual quatro fotógrafos imortalizaram
a intensidade e beleza da mais recente coreografia e
Paulo Ribeiro, A Festa (da Insignificância). Entre setembro e dezembro de 2016 exibiu a exposição Cartografia(s)
(I)Materiais. Nesta exposição, Carlos Fernandes retrata
perto de 25 criadores, encenadores e coreógrafos, inscritos na programação do Teatro Viriato entre janeiro e
julho de 2016. E, simultaneamente, desafia-os a materializar numa outra geografia, a do texto, a imaterialidade do palco, enquanto espacialidade e território de

18 · dim

© José Alfredo

EXPOSIÇÃO / FOYER

02 JAN a 31 MAR

PARA UMA TIMELINE A HAVER
GENEALOGIAS DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA EM PORTUGAL
de ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

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

Sinalizar episódios que foram delineando a história da
dança em Portugal é um dos objetivos principais da exposição de Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins.
Para uma Timeline a Haver resulta de um exercício coletivo de investigação sobre a dança como prática artística em Portugal nos séculos XX e XXI.
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BIOGRAFIAS
ANA BIGOTTE VIEIRA
Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea

tegra o grupo Cultura, Poder e Identidades do Instituto

(ISCTE). Especializou-se nas áreas da Cultura e Filosofia

de História Contemporânea. É cofundadora e curadora

Contemporâneas (FCSH-UNL), e em Estudos de Teatro

da plataforma baldio | Estudos de Performance, e dra-

(UL). Entre 2009 e 2012 foi Visiting Scholar no Departa-

maturgista em teatro e em dança. Integra a Associa-

mento de Performance Studies da New York University/

ção BUALA. Traduziu vários autores, sobretudo de teatro

Tisch School of the Arts. A sua tese de Doutoramento NO

e filosofia, como Luigi Pirandello, Giorgio Agamben e

ALEPH, para um olhar sobre o Serviço ACARTE da Fun-

Maurizio Lazzarato. Recebeu um Dwigth Conquergood

dação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 1989 recebeu

Award na Performance Studies international #17, Utre-

uma Menção Honrosa em História Contemporânea pela

cht.

Fundação Mário Soares. Investigadora do IFILNOVA, in-

JOÃO DOS SANTOS MARTINS
Nasceu em 1989 em Santarém. Estudou dança e coreografia em várias instituições na Europa, das quais
P.A.R.T.S. em Bruxelas. Trabalha como coreógrafo e intérprete desde 2008, articulando o seu trabalho de autor
com múltiplas colaborações manifestas em peças como
Le Sacre du Printemps (2013) com Min Kyoung Lee, Autointitulado (2015) com Cyriaque Villemaux e Antropocenas com Rita Natálio, a estrear em 2017. Colaborou ainda
com Xavier Le Roy, Eszter Salamon, Teatro Praga, Rui
Horta, Ana Borralho e João Galante. A sua peça Projeto
Continuado (2015) foi premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2016, ano em que teve oportunidade de dirigir Vera Mantero, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro
e Clara Andermatt no evento Reencontro, em Viseu. Recentemente, interpretou o solo Self Unfinished de Xavier
Le Roy na Bienal de Dança de Veneza. O seu trabalho foi
apresentado em Portugal, Espanha, França, Bélgica,
Áustria, Roménia, Brasil, Uruguai, Chile, República da
Coreia e Nova Zelândia.
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MÚSICA

19 JAN

JÚLIO PEREIRA
PRAÇA DO COMÉRCIO
sex 21h30 | 75 min. | m/ 6 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88)

Júlio Pereira regressa ao Teatro Viriato para dar a

Cavaquinho e voz Júlio Pereira

conhecer o seu novo trabalho, intitulado Praça do

Guitarra Miguel Veras

Comércio, que compôs com vários instrumentistas

Guitarra portuguesa Pedro Dias

nacionais e internacionais e onde mais uma vez o Ca-

Violoncelo Sandra Martins

vaquinho é o instrumento solista.

Técnicos de som Maria João Castanheira
e Samuel Nascimento

A música de Júlio Pereira tão inconfundível revela-se

Técnico de iluminação Pedro Leston

sempre como uma constante fonte de novas ideias.
Já não se pode dizer que o seu concerto seja de música tradicional pois a música do seu autor, partindo de
referências étnicas da nossa cultura, as cruza com
outras de tanto sítio do mundo.
Praça do Comércio “é uma vez mais um marco impor-

CONVERSA
19 JAN | sex 18h00

JOÃO LUÍS OLIVA
CONVERSA COM JÚLIO PEREIRA

tante na identidade da música portuguesa, mantém-se fiel às suas raízes mas procura novos caminhos e
novos diálogos sonoros”.

Todos os públicos
Entrada Gratuita
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PREFÁCIO DO DIGIBOOK
DE PRAÇA DO COMÉRCIO, POR RUI VIEIRA NERY
Reconhecimento e descoberta

“Apertem os cintos, rapazes, vai ser uma noite acidentada”.

Quando ouço uma nova gravação de Júlio Pereira tenho

Outro aspeto que me parece de especial interesse nesta

uma reação simultânea de reconhecimento e de descober-

música é—mais uma vez—o de uma outra aparente con-

ta. Reconhecimento porque há sempre nela uma assinatu-

tradição entre um sabor intrinsecamente português e a

ra sonora e estilística inconfundível, como a que sentimos

diversidade de referências cosmopolitas que nela pode-

na viola de Django Reinhardt, no trompete de Miles Davis,

mos reconhecer. Os viras, chulas, fados e modas de que

no bandoneon de Astor Piazzolla ou—passe a imodéstia fi-

nos apercebemos, ainda que sempre transformados e re-

lial—na guitarra de Raul Nery. Às primeiras notas identifi-

processados sem qualquer intuito de “autenticidade” fol-

camos sem qualquer dúvida que é o Júlio que está a tocar

clórica, cruzam-se com ecos mais ou menos remotos de

e isso deixa-nos desde logo aquela sensação de bem-estar

jigas celtas, de choros cariocas, de mornas e coladeiras

que naturalmente temos quando nos cruzamos com um

cabo-verdianas, de folksongs anglo-americanas, de blue-

amigo. Descoberta também, no entanto, porque essa forte

grass dos Apalaches, de ritmos de Dixieland ou de danças

marca individual não se traduz na mera repetição de fór-

mediterrânicas. Mas o produto final reafirma sempre uma

mulas e clichés já conhecidos mas pelo contrário revela-

postura identitária em que instintivamente nos reconhece-

-se como uma constante fonte de novas ideias, novas per-

mos e gostamos que nos reconheçam como portugueses.

guntas e novas respostas. Em cada nova peça, mesmo que

Como gostava de dizer Miguel Torga: “O universal é o local

o estilo e o próprio formato geral nos sejam familiares, o

sem paredes”.

material temático é sempre surpreendente e transformado de maneiras sempre inventivas. E há que acrescentar

É por isso que pelo menos desde o seu histórico Cavaqui-

que o processo criativo não se esgota na versão gravada.

nho, de 1981, que teve um impacto tão decisivo na Música

Sempre que ouvimos uma das suas interpretações ao vivo

Popular Portuguesa, cada novo álbum de Júlio Pereira é,

de qualquer das faixas de um álbum seu constatamos que

por certo, um marco importante no percurso criativo pes-

o registo fonográfico não era, afinal, senão uma matriz

soal do seu criador, mas também um contributo significa-

congelada de qualquer coisa que a presença de um público

tivo para o conjunto de uma nossa tradição musical viva,

ao vivo consegue sempre retransformar de modo mais ou

fiel às suas raízes mas constantemente à procura de novos

menos radical.

caminhos e de novos diálogos, de identidade e de partilha
intercultural, de velhas raízes e novos frutos.

Se tivesse de escolher a componente mais marcante da
música de Júlio Pereira diria sem hesitação que é o ritmo.
Mais uma vez, logo as primeiras notas nos agarram com
uma cadência rítmica marcada, daquelas que, como Camilo Castelo Branco dizia do Fado no seu Eusébio Macário,
nos põe, tremores involuntários nas nádegas. Ou, por outras palavras, o arranque de cada faixa precipita-nos num
percurso carregado de energia que só se descarrega nos
acordes finais, mas isto não tanto pela forte batida regular
acentuada como por um fluir permanente de ideias e soluções musicais imprevisíveis. Vem-me à cabeça uma outra
citação, a do aviso que nos faz Bette Davis no All about Eve:
22 · dim

IMPRENSA SOBRE PRAÇA DO COMÉRCIO
A Praça do Comércio a que ele alude, título do disco e de um dos seus onze temas, é simbólica quanto aos sons que aqui
se cruzam, como dantes naquela sala de visitas de Lisboa se cruzavam culturas e mercadorias. Se o anterior Cavaquinho.
pt (2014) foi feliz no relançar do espírito e das sonoridades deste emblemático cordofone (que ganhou novo fôlego em Portugal após a edição do disco Cavaquinho, pioneiro e celebrado trabalho de Júlio Pereira, em 1981), Praça do Comércio abre
outras portas.
Desde logo pondo o cavaquinho em diálogo ou contraponto com alguns dos seus pares de outras paragens (o braguinha
madeirense ou o ukulele norte-americano, aqui tocado pelo canadiano James Hill) e com cordofones de outras linhagens e
dimensões, como a guitarra portuguesa (o grande José Manuel Neto), a viola braguesa, o bandolim (o exímio Norberto Cruz)
ou o bouzouki. Mas também na exploração de novas linguagens a partir destes encontros e cruzamentos. Na introdução do
CD (num libreto bilingue de 111 páginas, com vários materiais contextualizadores e até um guia de acordes e partituras), Rui
Vieira Nery fala “numa reação simultânea de reconhecimento e descoberta”, ao escutar o disco. O primeiro pela “assinatura
sonora” de Júlio Pereira quando toca; a segunda por tal marca individual não repetir fórmulas e clichés, revelando-se antes
“como uma constante fonte de novas ideias, novas perguntas e novas respostas”.
Sucessivas e atentas audições do disco, em CD e em vinil, dão tais palavras por certeiras. Seja em ponteado ou rasgado, nos
ritmos ou nas harmonias, há aqui uma clara e constante busca de novos horizontes, não descurando as tradicionais raízes
destes cordofones mas explorando as suas potencialidades a partir de matrizes mais urbanas, aquelas onde tantas culturas
se cruzam e transformam. Por isso, se em Voa cavaquinho há vertigem em solo absoluto, Galope no deserto surge com
trompete e um toque de jazz e rock num todo dançante e Comboio azulsoa a viagem etérea a desembocar em África (com a
envolvência vocal de Cheny Wa Gune), ao passo que Noitada extravagante mergulha no Alentejo e daí voa para o mundo (com
a guitarra de Pedro Joia e as vozes de António Zambujo e de Olga Cerpa) e Praça do Comércio é, na sua sequência instrumental e vocal, uma festa de atmosferas e cores.
Aos músicos já citados, juntam-se nesta Praça Miguel Veras (viola), Sandra Martins (violoncelo), Daniel Pereira (Tin whistle e
gaita de foles), Luciano Vasconcelos (baixo), Luís Peixoto (bouzouki), Quiné (percussões), Quico Serrano (sintetizador), Diogo
Duque (trompete), além das vozes de Mariana Abrunheiro, Luanda Cozetti, Teresa Melo Campos e Inês Melo Campos (ambas
do grupo Sopa de Pedra) e Andreia João Lopes. As ilustrações de Carlos Zíngaro, que aqui dá continuidade a uma parceria
que começou no primeiro disco de Júlio Pereira (Fernandinho Vai ao Vinho, de 1976), dão “corpo” visual a cada tema, traduzindo ideias nascidas dos sons. As onze ilustrações (além da da capa) são reproduzidas no CD (com estrutura de CD-livro)
mas brilham especialmente na edição em vinil, ampliadas, todas elas, ao formato da capa em páginas interiores. Praça do
Comércio, pelo resultado e pelo simbolismo, é mais uma aposta ganha de um músico que, na sua insistente batalha por
dignificar o cavaquinho, tem sabido engrandecer e apurar a sua própria produção musical, rompendo fronteiras sem trair
as raízes.
Nuno Pacheco, in jornal Público
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BIOGRAFIA
JÚLIO PEREIRA
Júlio Pereira tem norteado a sua preocupação artística por

A partir de 1983 e até 2003 grava regularmente os se-

parâmetros que tomam como referência a universalidade

guintes discos, alguns premiados: Braguesa 1983, Norta-

das manifestações culturais. O que, de forma nenhuma,

da 1983, Cadoi 1984, Os sete instrumentos 1986, Miradouro

contraria a importância do seu trabalho no âmbito da mú-

1987 Janelas Verdes 1990, O meu Bandolim 1991, Acústi-

sica tradicional portuguesa e da consideração étnica dos

co 1994, Lau Eskutara 1995 (gravado no País Basco com

sons e das suas raízes. É que esse trabalho sempre teve

Kepa Junkera), Rituais 2000 (que serviu de base à co-

como horizonte a incorporação da tradição portuguesa nas

reografia com o mesmo nome de Rui Lopes Graça e os

correntes estéticas que marcam as sucessivas “contempo-

bailarinos da Companhia Nacional de Bailado), e Faz-de-

raneidades”.

-conta 2003 (o primeiro CD Multimédia para crianças).

João Luís Oliva
Faz vários concertos no mundo, produz, orquestra e
participa como Multi-Instrumentista em vários discos
de outros autores e colabora paralelamente com vários
Com sete anos de idade aprende a tocar bandolim com o

nomes da música entre os quais: Kepa Junkera, Pete

seu pai. Durante a adolescência faz parte de várias ban-

Seeger, Mestisay e The Chieftains - com os quais grava o

das de rock entre as quais Xarhanga e Petrus Castrus

CD Santiago que ganha o Grammy Award, 1995.

com quem grava quatro discos.
Em 2006, colabora no filme Fados, de Carlos Saura com
A partir dos seus vinte anos (ano da revolução de abril de

Chico Buarque e Carlos do Carmo, produzindo o tema

74) e até aos trinta colabora – em concertos e inúmeros

Fado Tropical.

discos - com os compositores mais importantes de Portugal destacando-se a sua colaboração com José Afon-

Ainda com o Bandolim, em 2008 grava o CD Geografias e

so - a partir de 79 - com o qual colabora regularmente

cria um concerto com o mesmo nome. Atua em Portugal

tocando em vários sítios do mundo e coproduzindo os

e vários sítios do mundo.

seus últimos discos.
Em 2010, lança Graffiti um álbum de canções que conta
Ainda nesta década trabalha como músico em alguns

com a participação de cantoras de vários países entre

grupos de Teatro com encenadores como: Augusto Boal,

as quais: Dulce Pontes, Maria João, Sara Tavares, Olga

Águeda Sena e João Perry. Grava os seus primeiros Ál-

Cerpa (Espanha), Nancy Vieira (Cabo-verde) e Luanda

buns de autor: Bota-Fora, Fernandinho vai ó vinho, Lisboé-

Cozetti (Brasil).

mia e Mãos de Fada.
Dos concertos dados ao longo deste tempo destaca-se
Em 1981, lança o álbum Cavaquinho, um trabalho que

aquele que dirige no Théâtre de la Ville em Paris (2012)

veio abrir novas portas à música portuguesa, totalmente

de homenagem a José Afonso com artistas da atualida-

instrumental, resultado de uma longa investigação – ga-

de como António Zambujo, Mayra Andrade, João Afonso,

nhando todos os prémios de música do país – iniciando

etc.

assim o seu percurso como instrumentista.
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Em 2013, retoma o Cavaquinho e grava o CD Cavaquinho.
pt. como ponto de partida para uma nova etapa dedicada
a este instrumento. Atualmente é Presidente da Associação Museu Cavaquinho que visa documentar, preservar e promover a história e a prática deste instrumento.
Júlio Pereira conta com 20 discos de Autor e participa
como Instrumentista, Orquestrador ou Produtor em cerca de 80 discos de outros Artistas.
Em 2015, recebeu a medalha de honra da SPA - Sociedade Portuguesa de Autores e foi condecorado pelo Estado
com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

dim
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© Levi Martins

PREÇO
ESPECIAL

TEATRO

26 e 27* JAN

103

UM D. JOÃO PORTUGUÊS

p/ as 2 noites

dramaturgia e encenação LUIS MIGUEL CINTRA

150 min. aprox. | m/ 12 anos
sex 21h30 NA ESTRADA (DA VIDA) + O MAR (E DE ROSAS)
sáb 21h30 AS ÁRVORES (DOS DESGOSTOS) + A ESCURIDÃO AO FIM DA ESTRADA
preço diário A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88) // ESPAÇO DA PALAVRA*

Molière não foi o único autor a dedicar-se à figura de D.

Intérpretes André Reis, Bernardo Souto,

João. Ao longo dos séculos, o libertino inspirou obras

Dinis Gomes, Diogo Dória, Duarte Guimarães,

de Tirso de Molina, Lord Byron e, talvez a mais famosa

Guilherme Gomes, Joana Manaças, João Jacinto,

de todas, a ópera Don Giovanni, de Mozart. Luis Miguel

João Reixa, Leonardo Garibaldi, Levi Martins,

Cintra parte de uma tradução de cordel portuguesa do

Luís Lima Barreto, Luis Miguel Cintra,

séc. XVIII, anónima e em que o nome do dramaturgo

Maria Mascarenhas, Nídia Roque, Rita Durão,

francês é omisso, e evoca um conjunto de referências

Sílvio Vieira e Sofia Marques

culturais e artísticas de vários tempos para construir

Dramaturgia e encenação Luis Miguel Cintra

um espetáculo em que D. João é, mais do que europeu,

Direção de produção Levi Martins

verdadeiramente português. Construído ao longo de

Assistência de produção e encenação

2017 em quatro cidades, Montijo, Setúbal, Viseu e Gui-

Maria Mascarenhas

marães, o espetáculo acompanha o percurso em fuga

Luz e som Rui Seabra

de D. João e do seu fiel criado Esganarelo, como se de

Ilustração André Reis

um road movie se tratasse. A vida vai-se revelando no

Coprodução Companhia Mascarenhas-Martins,

contacto de ambos com as mais diversas realidades,

Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor

da mais densa reflexão filosófica à entrega aos prazeres mais simples. Constante, porém, é a busca pela
total liberdade por parte do protagonista, que tenta escapar a tudo aquilo que possa impedi-lo de viver como
bem lhe apetece. Existe, ainda assim, um único limite
que talvez não lhe seja possível transpor: a morte.
26 · dim

BIOGRAFIAS
ANDRÉ REIS

Licenciado em Design no IADE. Frequentou o Mestra-

aniversário. Compôs a música para o espetáculo Toda a

do em Artes Musicais – Música e Tecnologia na FCSH

Gente e Ninguém (2016) e assumiu o cargo de diretor mu-

da Universidade Nova de Lisboa. Em 2010, colaborou

sical em Goodbye Maria Albertina (2016). Foi responsável

com o Grupo Coral do Montijo como coralista e desig-

pela música e sonoplastia no espetáculo Tentativas para

ner. Entre 2013 e 2014, estagiou no Cinema-Teatro Joa-

matar o amor (2017). É responsável pela imagem gráfica

quim d’Almeida, tendo desenvolvido atividade tanto nas

da Companhia Mascarenhas-Martins desde a sua fun-

áreas técnicas, como no serviço educativo. Foi respon-

dação, tendo sido o autor de vários cartazes e materiais

sável pelo design gráfico e pela organização do ciclo

gráficos.

Cinco Anos Cinco Encontros, com o qual o Conservatório
Regional de Artes do Montijo comemorou o seu quinto

ANDRÉ PARDAL

Curso de Formação de Atores na ACT. Licenciatura em

Almada, Teatro do Bairro, Byfurcação, Tapafuros, Os

Teatro na ESTC. Passou os últimos meses do curso em

Possessos e Teatro da Cidade. Tem também experiência

intercâmbio no Rio de Janeiro, na UNIRio. Trabalhou

em televisão e cinema.

com o Teatro da Cornucópia, a Companhia de Teatro de

BERNANDO SOUTO

Formado pela Escola Profissional de Cascais (2011) e

membros fundadores do Teatro da Cidade, uma recente

pela ESTC (2014). Trabalhou com Carlos Avilez, Jorge

companhia constituída por Rita Cabaço, Guilherme Go-

Silva Melo, João Mota e Luis Miguel Cintra. Em cinema

mes, João Reixa e Nídia Roque.

trabalhou com Fanny Ardant e Sandro Aguilar. É um dos

DINIS GOMES
Frequentou o Conservatório de Dança. Em teatro traba-

-se em dj Dinis... Quando nasce o sol transforma-se em

lhou com a Cornucópia, Primeiros Sintomas, Máquina

lobisomem.

Agradável, entre outros. No cinema trabalhou com João
Botelho, João César Monteiro, Raoul Ruiz, Sérgio Tréfaut, Teresa Villaverde, entre outros. À noite transformadim
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DIOGO DÓRIA
Estreou-se enquanto intérprete em 1975 e, desde então,

com realizadores como Manoel de Oliveira, João Bote-

já trabalhou com vários encenadores, entre os quais

lho, João Canijo, Jorge Silva Melo, Raoul Ruiz ou Wim

Osório Mateus, Filipe La Féria, José Luis Gómez, Solveig

Wenders. É também professor no curso de teatro da

Nordlund, Carlos Fernando, Dominique Ducos, Miguel

ESAD.

Guilherme e Luis Miguel Cintra. No cinema, trabalhou

DUARTE GUIMARÃES
Começou em Benfica com António Feio. Formou-se na

tarina Requeijo e Rodrigo Francisco. Trabalhou para a

ESTC (2000). Foi ator do Teatro da Cornucópia durante 19

televisão portuguesa, brasileira e francesa. No cinema,

anos, tendo participado em vários espetáculos da com-

trabalhou em filmes de Maria de Medeiros, João Tuna,

panhia encenados por Luis Miguel Cintra, Christine Lau-

Raoul Ruiz, entre outros.

rent, Carlos Aladro e Brigitte Jaques. Trabalhou também
com António Feio, Ricardo Aibéo, Joaquim Horta, Ca-

GUILHERME GOMES
Em Viseu, participou no projeto PANOS (enc. Graeme

curso de atores da ESTC (2014). Trabalhou com João

Pulleyn). Criou os projetos online de divulgação de poe-

Mota e Luis Miguel Cintra. Trabalhou na Cornucópia

sia Odeapessoa e Dizedor. Frequentou a Royal Academy

a partir de 2014, onde fez o papel de Hamlet em 2015.

of Dramatic Arts, em Londres, no verão de 2010. Fez o

Membro fundador do Teatro da Cidade.

JOANA MANAÇAS
É formada em Dança e em Teatro (ESD e ESTC). Desde

cria, em conjunto com outros atores, o coletivo teatral

2005, tem trabalhado como bailarina e atriz com diver-

auéééu. Desde 201, faz parte da equipa do serviço educa-

sos criadores, nomeadamente Guillermo Weickert, João

tivo do Museu Calouste Gulbenkian. É responsável pela

Brites, Luis Miguel Cintra, Madalena Victorino, Jorge

programação das oficinas para a infância no Teatro Mu-

Silva Melo, Miguel Moreira, Sebastian Prantl, Tanz Ate-

nicipal Joaquim Benite.

lier Wien, Stephen Medcalf, Teresa Ranieri. Em 2014,

JOÃO JACINTO
Fez o Curso Integral de Formação de Atores do Espa-

Fosse Consigo?, da autoria de Conceição Lino. Protagoni-

ço Evoé. Em seguida ingressou no Curso de Formação

zou, com Maria Mascarenhas, o espetáculo Toda a Gente

Profissional de Atores da ACT - Escola de Atores, que

e Ninguém com encenação de Levi Martins, bem como a

concluiu em 2014. No teatro já trabalhou com encena-

leitura encenada da Mensagem do Dia Mundial do Teatro

dores como Pablo Fernando, Susana Cecílio, Sofia de

2016, com apresentação na Praça da República, Montijo,

Portugal, António Pires, Elsa Valentim ou Nuno Nunes,

com encenação de Maria Mascarenhas e Levi Martins.

entre outros. Participou ainda em curtas-metragens de

Entrou como intérprete no espetáculo Goodbye Maria

realizadores como João Ribeiro ou Vicente Alves do Ó,

Albertina (Companhia Mascarenhas-Martins, 2016), com

na minissérie televisiva Mata Hari, com realização de

encenação de Maria Mascarenhas.

Dennis Berry e Julius Berg e no programa da SIC E Se
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JOÃO REIXA
Nasceu nas Caldas da Rainha, a 19 de setembro de 1991.

pela Escola Superior de Teatro e Cinema e estreou-se

Começou a sua formação em Teatro na Escola de Teatro

profissionalmente em 2013 com os Artistas Unidos numa

Raúl Solnado em 2007, onde trabalhou com Raúl Sol-

encenação de Jorge Silva Melo. Trabalhou com João

nado, Joselita Alvarenga, José Renato Solnado, Thiago

Mota e Luis Miguel Cintra.

Justino, entre outros. Em 2014, licenciou-se em Teatro

LEONARDO GARIBALDI
É atualmente o mais jovem elemento deste grupo. Tem o

direção. Trabalhou como assistente de encenação no

curso de Interpretação da Escola Profissional de Teatro

espetáculo Música, de Frank Wedekind, e como ator no

de Cascais. Em 2013, fundou a Inquietarte - Associação

Recital Apollinaire, do Teatro da Cornucópia.

Cultural onde trabalha como encenador e membro da

LEVI MARTINS
Curso de Cinema. Mestre em Estudos de Teatro. Como

cidade do teatro. Por isso, fundou uma companhia com a

muitas outras pessoas, passou por muitos ofícios, não

sua mulher e amigos. Encontrou em Luis Miguel Cintra

se especializando – por convicção – em nenhum deles.

um colega de trabalho que também gosta de “touradas”.

Meteu-se-lhe na cabeça que havia de tornar o Montijo na

LUÍS LIMA BARRETO
Foi durante muitos anos o decano do Teatro da Cornucó-

Ganhou com Gastão Cruz o gosto de dizer poesia e com

pia (onde trabalhou desde a fundação), o que conseguiu

a Cornucópia o gosto de traduzir.

acumular com o estatuto de professor de ensino secundário, da licenciatura à reforma, em Almada e Lisboa.

LUIS MIGUEL CINTRA
Curso de Românicas. Ator e encenador desde o Grupo de

que, ao longo da vida, quiseram multiplicar esta honrosa

Teatro da Faculdade de Letras em 1969. Curso de Teatro

experiência. Honra-se de ter tido como parceiros, para

em Inglaterra. Fundador e diretor do Teatro da Cornucó-

além de tanta gente, a cenógrafa Cristina Reis, o maes-

pia desde 1973 e durante 43 anos. Ator de cinema, ence-

tro João Paulo Santos e o cineasta Manoel de Oliveira, a

nador de ópera, Comendador, galardão que muito bem

quem fica devedor do pouco que até agora conseguiu. Il

lhe assenta por ter sido conseguido por dois amigos

resto, il resto non dico. Ognuno, ognuno lo sá ááááá, ognu-

que se meteram na política, um Presidente e um Chefe

no lo sá. Como canta o Leporello, o Esganarelo na versão

de Governo. Tem dificuldade em agradecer a todos os

de Mozart. Amigos? Son già mille e tre.

MARIA MASCARENHAS
Licenciada em Teatro, ramo de Atores, pela ESTC. Em

várias edições do festival verão no Parque e na Mostra

2006 integra a Companhia de Atores, na qual fez parte

Internacional de Teatro de Oeiras. Foi assistente de ence-

do elenco de Natal Perlimpimpim, Espírito da Poesia, Fiat

nação em Navalha na Carne, de Nelson Rodrigues, com

Lux e Com os Pés no Chão. Trabalhou em produção nas

encenação de António Terra (2008), e em ONNI, com endim
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cenação de John Mowat (2010). Deu aulas de teatro no

duas versões de Toda a Gente e Ninguém (2014 e 2016),

Conservatório Regional de Artes do Montijo e na escola

com encenação de Levi Martins. Encenou o espetácu-

Sinfonias & Eventos, entre 2014 e 2016. Participou como

lo Goodbye Maria Albertina (2016) e coencenou, com Levi

atriz em Viagem ao Mundo do Teatro (2014, CTJA), e nas

Martins, Tentativas para matar o amor (2017).

NÍDIA ROQUE
Licenciou-se em Teatro na ESTC, depois de ter iniciado

Aprea, Howard Sonenklar e Luis Miguel Cintra. Faz parte

a sua formação na Escola Profissional de Cascais. Parti-

do grupo que fundou o Teatro da Cidade.

cipou no projeto PANOS, da Culturgest, em 2007 e 2008.
Trabalhou com Carlos Avilez, Ana Ester, Rui Mário, Luca

RITA DURÃO
Começou em Carnaxide no Grupo de Teatro 4.º Período

João César Monteiro, José Álvaro Morais, José Fonse-

O do Prazer, orientado por António Fonseca. Trabalhou

ca e Costa, Alberto Seixas Santos, Catarina Ruivo, João

com muitos encenadores: João Perry, Fernando Heitor,

Constâncio, Rita Azevedo Gomes, Bruno Ramos, Inês

Luis Miguel Cintra, Christine Laurent, Jorge Silva Melo,

Oliveira, Maria de Medeiros, Jane Waltz, Jacinto Lucas

Ricardo Aibéo, Rafaela Santos, Nuno Cardoso, António

Pires, André Santos e Marco Leão. Participa na orien-

Quito, Joaquim Horta. No Teatro da Cornucópia traba-

tação e dinamização da oferta de teatro em contextos

lhou ao longo de 22 anos. No cinema, trabalhou com:

formais e não formais.

SÍLVIO VIEIRA
Curso de Teatro. Estudou Sociologia também. Trabalhou

bém faz cinema e televisão. Juntou-se recentemente a

como ator no Teatro da Cornucópia, onde se fez amigo de

amigos e colegas de faculdade para criar o seu próprio

Luis Miguel Cintra e dos outros colegas desta lista. Tam-

trabalho artístico. Novidades em breve.

SOFIA MARQUES
Atriz e Realizadora. Concluiu o curso de Formação de
Atores da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Trabalhou regularmente com o Teatro da Cornucópia desde
1996 até aos dias de hoje e continuaria, assim fosse possível. Trabalhou em cinema como atriz em vários projetos e como realizadora realizou os documentários Vê-los assim tão pertinho (2010), 8816 versos (2013) e Ilusão
(2014), este último vencedor do Prémio do Público para
a Melhor Longa-metragem Portuguesa no Doclisboa’14.
Como atriz ganhou o Prémio SPAutores 2016 na categoria
Melhor Atriz de Teatro com o espetáculo Lisboa Famosa,
Portuguesa e Milagrosa, com encenação de Luis Miguel
Cintra. Como não poderia deixar de ser.
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© Jacopo Tintoretto - The Origin of the Milky Way - Google Art Project

TEATRO

01 e 02 FEV

POR AMOR!
de PATRÍCIA PORTELA | com a cumplicidade e cocriação de LEONOR BARATA
participação especial SÓNIA BAPTISTA e THIAGO ARRAIS

IA

RE

T
ES
60 min. | m/ 8 anos | lotação limitada
qui 21h3o | preço 53 // descontos não aplicáveis
sex 15h00 | preço 1,503

O que é hoje um amor à distância? Um amor através

Titanic, o objetivo deste espetáculo solitário é o de

das redes virtuais, através dos livros, das cartas de

refletir sobre o espaço do romance e do outro numa

amor? O que é apaixonarmo-nos pelo vizinho ou pre-

sociedade atual.

ferir um blind date? Qual a possibilidade de um amor
platónico ou de uma primeira vez desastrosamente
bela?
De Patrícia Portela

Convocando Ovídeo, Adília Lopes, Shakespeare,

Com a cumplicidade e cocriação de Leonor Barata

O’Neil, entre outros que se dedicaram à arte de (des)

Participação especial Sónia Baptista e Thiago Arrais

escrever o ridículo, vestidas de kimonos, cabedal ou

Efeitos especiais, programação e efeitos vídeo

sedas raras, Patrícia Portela e Leonor Barata irão

Irmã Lúcia Efeitos Especiais

debruçar-se sobre a vulnerabilidade, a fragilidade, a

Filmagens Leonardo Simões

estupidez mas também sobre a beleza que é esta coi-

Direção de produção Helena Serra

sa de estar apaixonado: por outros, por outrem, por

Produção Associação Cultural Prado

outras vidas, outras coisas, outras paragens. Mistu-

Coprodução Teatro Viriato, Teatro Municipal do Porto

rando poemas e excertos de Stendhal e Barthes com

Rivoli · Campo Alegre e São Luiz Teatro Municipal

monólogos de Platão, matando-nos como Tristão ou

Apoio DGArtes

Isolda, ou morrendo abraçados ao nosso amor em

Parceria BOCA (audio-CD’s)

dim
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BIOGRAFIA
PATRÍCIA PORTELA (1974)
Autora de performances e obras literárias, vive entre

rios prémios (dos quais destaca o Prémio Madalena Aze-

Portugal e Bélgica. Estudou cenografia, cinema, dança

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

e filosofia. Entre 1994 e 2002, trabalhou sobretudo como

na Década para Wasteband). Autora de vários romances e

figurinista e/ou cenógrafa para companhias de teatro

novelas como Para Cima e não para Norte (2008) ou Ban-

independente e com alguns realizadores de cinema em

quete (2012, finalista do Grande Prémio de Romance e no-

Portugal (do qual destaca Miguel Gomes) recebendo o

vela APE), participou no 46º International Writers Program

Prémio Revelação 94 da Associação de Críticos de Teatro

em Iowa City em 2013 e foi a primeira Outreach Fellow da

pelo seu múltiplo trabalho. Foi uma das fundadoras do

Universidade de Iowa City. Foi uma das 5 finalistas do

grupo O Resto em 1996 e da Associação Cultural Prado

Prémio Media Art Sonae 2015 com a sua instalação Para-

em 2003, onde colabora atualmente com artistas nacio-

somnia, e a primeira bolseira literária de Berlim da Em-

nais e internacionais. Criadora de performances e insta-

baixada Portuguesa na Alemanha em 2016. É cronista do

lações transdisciplinares, itinera com regularidade pela

Jornal de Letras e de Coffeepaste desde 2017.

Europa e pelo mundo. Reconhecida nacional e internacionalmente pela peculiaridade da sua obra, recebeu vá-

LEONOR BARATA
É licenciada em Filosofia pela Universidade de Coimbra

responsável pelas visitas guiadas ao Centro Cultural de

e completou a pós graduação em Estudos Artísticos na

Ílhavo (Ver os cantos à casa! - 2011) e ao Teatro Acadé-

mesma instituição. Fez a sua formação em dança no

mico de Gil Vicente (As Histórias do Teatro- 2012). Desde

Forum Dança onde foi aluna de Howard Sonnenclair,

2010 é diretora da companhia ProjectoD – Pedagogia e

Francisco Camacho, Madalena Vitorino, André Lepecki,

Criação Artísticas, onde tem desenvolvido vários proje-

Thierry Bae, entre outros. Foi intérprete em vários es-

tos para diversos públicos.

petáculos de dança e de teatro dos quais destaca: Miss
Liberty de Mónica Lapa, Duel com o Tof Theatre, Visitas
Dançadas no Museu Grão Vasco (de Aurélie Gandit) e
mais recentemente Revisitar em colaboração com Patrícia Portela. O seu trabalho é extenso na área da Pedagogia Artística tendo sido colaboradora regular de várias
instituições como formadora (Centro Cultural de Belém
– CENTA - A Moagem - Centro Cultural Vila Flor, Teatro
Viriato; Teatro Virginia). Como coreógrafa criou vários espetáculos para o público jovem: A Menina do Mar (2004),
Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas (2007), Fios
e Labirintos (2010), Azul! (2012) e Ver a Odisseia para chegar a Ítaca (2016) onde também é intérprete. Foi ainda
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SÓNIA BAPTISTA
É formada em Dança Contemporânea pelo Forum Dança.

Em 2015, estreia a sua última criação, A falha de onde a

Em 2001, foi-lhe atribuído o Prémio Ribeiro da Fonte de

labora com a CNB no PAD, Programa de Aproximação à

Revelação na área da Dança pelo, então, Ministério da

Dança. Em 2016 estreia, no Festival Alkantara, Assentar

Cultura por Haikus, (o seu primeiro trabalho).

Sobre a Subida das Águas.

Obteve, com distinção, o grau de Master Researcher

Ao longo do seu percurso artístico o seu trabalho foi

in Choreography and Performance da Universidade de

apoiado pelo Ministério da Cultura/Secretaria de Esta-

Roehampton em Londres, Reino Unido.

do da Cultura-DGartes, Fundação Calouste Gulbenkian e

luz, no âmbito do Festival Cumplicidades em Lisboa. Co-

Centro Nacional de Cultura.
No seu trabalho explora e experimenta com as linguagens da Dança, Performance, Música, Literatura, Teatro

O seu trabalho tem sido apresentado em vários Festivais

e Vídeo.

e Teatros em Portugal e no estrangeiro.

Para além de textos e poemas publicados em várias pu-

Artista Associada da AADK Portugal.

blicações tem já 4 livros publicados.

HELENA SERRA (1968)

Helena Serra estudou Organização e Gestão de Empresas no ISCTE, em Lisboa. Colabora no Centro Nacional
de Cultura desde 1989. É Diretora de Atividades Especiais e coordena o portal www.e-cultura.pt. Destaca
trabalhos como a coordenação de Pensar o milénio com
Edgar Morin, (Sintra - março de 2000), a direção técnica e de audiovisuais do congresso da Europa Nostra de
2012, em Lisboa e a organização do ciclo de viagens Os
portugueses ao encontro da sua História desde 2001. Fez
a direção de produção do documentário Queria Ser, de
Sílvia Firmino, premiado no DocLisboa 08. Trabalha com
Patrícia Portela na Associação Prado desde 2003.

dim
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MÚSICA

02 FEV

RICARDO TOSCANO e JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
SAXOFONE e PIANO

sex 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos
preço 53 // descontos não aplicáveis

Ricardo Toscano e João Paulo Esteves da Silva, músi-

Saxofone Ricardo Toscano

cos pertencentes à cena nacional do jazz, não podiam

Piano João Paulo Esteves da Silva

ser mais diferentes. Se por um lado o jovem saxofonista está totalmente virado para a herança afro-americana do jazz, já o pianista tem procurado dar ao jazz
uma identidade portuguesa, recorrendo ao reportório
da tradição rural do país. Um encontro entre estes
dois não é, pois, algo de propriamente óbvio, ainda
que possa ser explicado pela admiração que Toscano
dedica aos tratamentos da harmonia portuguesa por
parte de Esteves da Silva e pelo sempre renovado interesse que este dirige às raízes do jazz, tão representadas pelo seu mais jovem parceiro. Se o primeiro está
em fulgurante início de carreira, aguardando-se para
breve o lançamento do seu primeiro disco, o segundo
já tem um percurso de grande relevo.
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BIOGRAFIAS
RICARDO TOSCANO
Natural de Lisboa (1993) mas criado na margem sul do

Reconhecido na cena do jazz nacional, tem tocado

Tejo (Amora), teve ligação com a música desde muito cedo

com muitos dos nomes mais marcantes, como Mário La-

por intermédio do pai, que também é músico. Começou a

ginha, Mário Barreiros, Carlos Barretto, João Paulo Es-

aprender clarinete aos 8 anos na filarmónica local (Amo-

teves da Silva, João Moreira, Nelson Cascais, Paula Oli-

ra), entrando aos 13 para o Conservatório Nacional na

veira, Bruno Santos, Afonso Pais, André Sousa Machado,

classe de Clarinete, onde estudou dois anos; aos 15 in-

Mário Delgado, Alexandre Frazão, André Fernandes, José

gressou na Escola Profissional Metropolitana, na classe

Salgueiro, Júlio Resende, Bruno Pedroso, etc. E, ainda na

de Clarinete dos professores Jorge Camacho, Nuno Gon-

área da música popular, com Paulo de Carvalho, António

çalves e João Ramos. Aos 16 começou as suas aulas na

Chainho, Carlos Manuel Proença, Rão Kyao, etc..

Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, na classe de Saxofone
do professor Desidério Lázaro, com quem estudou dois

Em 2013, formou o seu atual 4teto – com João Pedro Coe-

anos. Aos 17 entrou para a Escola Superior de Música de

lho, Romeu Tristão e João Pereira – tendo atuado em fes-

Lisboa no regime de sobredotado.

tivais/palcos de grande relevo como, por exemplo, Centro
Cultural de Belém, Culturgest, AngraJazz, Estoril Jazz,

Já teve aulas/masterclasses com Danilo Perez, Wyn-

Casa da Música, Funchal Jazz, PortalegreJazzFest, etc.

ton Marsalis, Greg Osby, João Moreira, Pedro Moreira, Miguel Zenon, Aaron Goldberg, Kurt Rosenwinkel, Joe Lo-

Atualmente integra também o Sexteto de Jazz de Lisboa,

vano, Ben Street, George Garzone, Terence Blanchard e

Nelson Cascais Decateto, Septeto do Hot Clube de Portu-

muitos outros...

gal, Carlos Barretto Lokomotiv, Quarteto Mário Barreiros,
etc..

Em 2011, formou o Ricardo Toscano 4teto (com André Santos, João Hasselberg e João Pereira), tendo ganho a 25ª

Integra também o corpo docente da Escola de Jazz Luiz

edição do Prémio Jovens Músicos na categoria de Jazz. No

Villas-Boas e da Escola Superior de Tecnologias e Artes

mesmo ano teve, também, o privilégio de participar no

de Lisboa.

disco Os fados e as canções do Alvim do grande mestre Fernando Alvim, tendo colaborado com artistas como Fafá de

A sua discografia inclui muitas participações em grava-

Belém, Carlos do Carmo, Camané, Rui Veloso, Carminho,

ções na área do jazz e outras.

Amélia Muge, Cristina Branco e outros.

JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
João Paulo foi desde muito cedo considerado um jovem

diversas, demonstrou ser dono de uma fascinante musi-

prodígio. Depois de ter terminado os seus estudos de pia-

calidade que cruza a linguagem do jazz com uma forte e

no em Paris com distinção máxima e de ter ganho vários

única sensibilidade portuguesa.

prémios na área da música erudita, resolveu dedicar-se
por completo ao jazz e à música improvisada. Nos inúme-

Nasceu em Lisboa em 1961 de mãe pianista e pai filósofo.

ros discos que entretanto gravou, a solo ou em parcerias
dim
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Em 1979, participou no Festival de Jazz de Cascais com o
grupo Quinto Crescente.
Em 1984, completa o Curso Superior de Piano do Conservatório Nacional e parte para França, mantendo-se no
exílio até 1992.
Em 1993, grava o seu primeiro disco em nome próprio
Serra sem Fim para a editora Farol.
Em 1996, conhece o produtor Todd Garfinkle, da editora
M.A recordings, com quem inicia uma longa colaboração,
documentada em seis discos, e que dura até 2001. Neste
ano, instigado por Carlos Bica, grava um primeiro solo de
piano, Roda, para a editora francesa L’Empreinte Digitale.
Em 2003, começa a gravar para a editora Cleanfeed. O
seu disco Scapegrace, em duo com Dennis Gonzalez, foi
galardoado com o Prémio Autores da SPA para o Melhor
Disco 2009. As suas últimas gravações incluem Memórias
de quem, White Works, a partir de músicas de Carlos Bica,
e Bela Senão Sem, gravado com a Orquestra Jazz de Matosinhos.
Ao longo dos anos são inúmeras as colaborações, em
concertos e discos, com músicos nacionais e estrangeiros. De destacar particularmente os trabalhos com Ricardo Rocha, Carlos Bica, Cláudio Puntin, Samuel Rohrer,
Jean-Luc Fillon, Peter Epstein, Ricardo Dias, Dennis
Gonzalez no campo da música instrumental; e também
as parcerias com cantores e cantoras, Vitorino, Sérgio
Godinho, Filipa Pais, Ana Brandão, Maria Ana Bobone,
Cristina Branco, entre outros. . As suas últimas gravações incluem Memórias de quem, White Works, a partir de
músicas de Carlos Bica, e Bela Senão Sem, gravado com a
Orquestra Jazz de Matosinhos.
Tem vindo a trabalhar cada vez mais noutras áreas como
a poesia− publicando dois livros e colaborando em revistas, de papel e online − o teatro, enquanto tradutor e músico−Beckett, Ibsen, Strindberg, Brecht−e a interessar-se
por aproximações e diálogos entre a música e outras artes, tendo assinado trabalhos conjuntos com o fotógrafo
José Luís Neto e composto, por exemplo, a banda sonora
do filme Nenhum Nome de Gonçalo Waddington.
Desde 2009, é professor da Escola Superior de Música de
Lisboa na licenciatura em Jazz.
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DANÇA

08 FEV

VADER
PEEPING TOM

qui 21h30 | 90 min. | m/ 16 anos
preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88)

Peeping Tom, considerada uma das mais conceituadas

Direção Franck Chartier

companhias de dança europeias e conhecida por traba-

Assistência de direção e dramaturgia Gabriela Carrizo

lhar sempre o grotesco, expõe universos onde a lógica do

Criação e performance Leo De Beul/Jef Stevens, Marie Gyselbrecht/

tempo e de espaço são distorcidos. Uma característica

Tamara Gvozdenovic, Hun-Mok Jung,

que inevitavelmente faz lembrar o trabalho do realizador

Simon Versnel, Maria Carolina Vieira,

David Lynch.

Yi-Chun Liu, Brandon Lagaert
Produção Peeping Tom

Vader é o primeiro espetáculo de uma trilogia familiar

Coprodução Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), KVS – Royal Flemish

– Vader (pai), Moeder (mãe) e Kind (criança). O pai fi-

Theatre (Brussels), Festival GREC (Barcelona), HELLERAU - European

gura central da performance vive numa casa de repouso,

Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,

espaço onde se entrega às memórias e as transforma

Théâtre de la Ville (Paris), Maison de la Culture (Bourges), La Rose des

em fantasias, alucinações. A realidade e a vida quotidiana

Vents (Villeneuve d’Ascq), Printemps des Comédiens (Montpellier), com o

são adulteradas pela personagem central de forma mor-

apoio de Sommerszene, Szene Salzburg

daz mas também com humor e poesia nos movimentos

Theater im Pfalzbau principal parceiro na realização da trilogia

que executa. O público é catapultado para um universo

Vader - Moeder - Kind

íntimo, excêntrico que questiona a condição humana e as

Figurantes de Viseu

fronteiras entre a sanidade e a loucura.

Alice Amaral, Francisco Keil do Amaral, Fernanda Mouga Lopes,
Isabel Moura, Jorge Fraga, Julieta Ribeiro, Levi Amaral,

O trabalho de Peeping Tom tem sido aclamado pela crí-

Lira Keil do Amaral, Margarida Vaz e Teresa Norberto

tica e pelo público, sendo que Vader já ganhou prémios
de Melhor Coreografia na Bélgica, na Holanda e em Barcelona.

dim
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BIOGRAFIA
PEEPING TOM
Gabriela Carrizo e Franck Chartier fundaram a Peeping

prémios Ubu, na Itália, na categoria de Melhor Performan-

Tom no ano 2000. A marca distintiva da Peeping Tom é

ce em Língua Estrangeira, durante a temporada 2012/2013.

uma estética hiper-realista ancorada num set concreto:

32 rue Vandenbranden foi eleito o Melhor Espetáculo de

um jardim, uma sala de estar e uma cave na primeira tri-

Dança de 2013 pela revista brasileira Guia Folha. Em 2014,

logia (Le Jardin, 2002; Le Salon, 2004; e Le Sous-Sol, 2007),

Vader foi considerada a Melhor Performance de Dança do

duas autocaravanas numa paisagem coberta de neve

Ano pelo jornal holandês NRC Handelsblad e recebeu um

em 32 rue Vandenbranden (2009), e um teatro queimado

Prémio da Crítica de Barcelona na categoria de Melhor Pro-

em À Louer (2011). Nestas peças, os encenadores criam

dução de Dança Internacional de 2014. Em 2015, Peeping

um universo instável que desafia a lógica do tempo e do

Tom foi novamente nomeada com À Louer para um prémio

espaço. O isolamento leva a um mundo inconsciente de

da Crítica como Melhor Produção de Dança Internacional

pesadelos, medos e desejos, que os criadores usam ha-

de 2015. Em 2015, 32 rue Vandenbranden venceu o pres-

bilmente para realçar o lado negro de um personagem ou

tigiante Olivier Award, no Reino Unido, para Melhor Nova

de uma comunidade. Eles exploram a linguagem extrema

Produção de Dança e Vader foi selecionada para o Theater-

no movimento e na performance: nada é gratuito e a con-

festival 2015. Desde 2013, a Peeping Tom tem estabelecido

dição humana é a principal fonte de inspiração. Usando

colaborações externas com outros artistas, companhias

técnicas de montagem de filmes, conseguem estender

e organizações. Em 2013, Gabriela Carrizo criou a peça

os limites do enredo, que surge sempre mais como uma

curta The missing door com e para o Nederlands Dans

linha condutora do que como algo que se pode definir

Theater – NDT 1, enquanto Franck Chartier adaptou 32 rue

com grandes certezas. O aprisionamento das situações

Vandenbranden para a Ópera de Gotemburgo, como 33 rue

familiares mantém-se a principal fonte de criatividade da

Vandenbranden (2013). Em 2015, Gabriela Carrizo encenou

Peeping Tom. A companhia está atualmente a produzir a

The Land, uma produção conjunta criada com membros

sua segunda trilogia – Vader, Moeder e Kind – sobre esta

da Peeping Tom e atores do Residenztheater, que estreou

temática. Com a Peeping Tom, tudo é relacionável. O or-

a 8 de maio no Cuvilliéstheater (Munique, Alemanha), no

gânico e o intuitivo são o terreno fértil para colaborações

âmbito do festival DANCE 2015. A 1 de outubro de 2015

e para processos de criação. O seu trabalho parte de uma

estreou The lost room, de Franck Chartier e Nederlands

pesquisa coletiva e contínua, juntamente com as relações

Dans Theater – NDT 1 em Haia. Esta peça curta é uma

de longo prazo com os artistas criativos e únicos que ga-

sequela de The missing door, de Gabriela Carrizo, também

rantem a continuidade da forma e do conteúdo.

criada com os bailarinos do NDT 1. Em outubro de 2016,
Franck Chartier foi distinguido com o prestigiado prémio

Em 2005, Le Salon foi distinguido com o Prix du Meilleur

holandês Zwaan para A Mais Impressionante Produção de

Spectacle de Danse (Prémio para Melhor Espetáculo de

Dança de 2016, para The lost room. Os prémios Zwanen

Dança), em França. Em 2007, a companhia recebeu o pré-

são entregues anualmente em outubro, durante o festival

mio Mont Blanc de Jovens Encenadores no Festival de Salz-

Nederlandse Dansdagen, em Maastricht. Os escritórios da

burgo e o prémio Patrons Circle no Melbourne International

Peeping Tom ficam em Molenbeek, Bruxelas. A compa-

Arts Festival. As peças Le Sous-Sol, À Louer e Vader foram

nhia beneficia de um apoio estrutural das autoridades fla-

programadas para o Theaterfestival, no qual são apresen-

mengas, sendo que o KVS – Royal Flemish Theatre (Bru-

tados os melhores espetáculos da temporada na Bélgica

xelas) é o seu principal parceiro na Bélgica.

e Holanda. Em 2013, À Louer foi nomeada para os célebres
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TEATRO

15 e 16 FEV

AS CIDADES INVISÍVEIS
dramaturgia e encenação ALEX CASSAL | a partir do livro de ITALO CALVINO

qui e sex 10h30 e 15h00 | 75 min.
publico-alvo grupos escolares m/ 14 anos | preço 1,503

nota: no final do espetáculo realiza-se conversa com a equipa do espetáculo

Três viajantes a flutuar no meio do Mediterrâneo, rumo

A partir do livro As Cidades Invisíveis,

ao desconhecido, relembram os nomes das 55 cidades

de Italo Calvino

descritas por Italo Calvino em As Cidades Invisíveis. Ci-

Dramaturgia e encenação Alex Cassal

dades com nomes de mulheres, que nascem e morrem,

Criadores e intérpretes Alfredo Martins,

sonham e temem, fogem e reconstroem as suas vidas

Paula Diogo e Rafaela Jacinto

em outros lugares, se lá conseguirem chegar. Mas tam-

Pesquisa Joana Frazão

bém cidades construídas num território sem fronteiras,
que podem unir e separar países, pessoas e culturas.

Iluminação Daniel Worm
Coprodução Má-Criação, Maria Matos
Teatro Municipal e Cine-Teatro Louletano

Um salva-vidas, três maçãs, algumas clementinas,
uma couve-coração, três animais de brinquedo, uma
manta daquelas da avó, onze livros, um mapa da Europa, umas fotos e uns postais, três pessoas. No total
encontram-se 55 objetos em cena, que ganham novos
significados, representando cidades imaginárias ou
reais.
Este é um espetáculo onde as cidades se desvinculam
do conceito geográfico e são elevadas à condição de
personagens, afirmando-se ainda como protagonistas
da obra.
dim
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IMPRENSA SOBRE AS CIDADES INVISÍVEIS
Um mapa, três animais de brinquedo, uma manta da avó, três maçãs, 11 livros, um celular, um tapete, um conjunto de luzinhas chinesas de Natal, dois bancos, uma cadeira, uma mesa, um ukulele (instrumento musical de cordas), três pessoas.
Ao todo são contabilizados 55 objetos em cena para falar dos 55 lugares esboçados pelo escritor Ítalo Calvino (1923-1985),
no livro As Cidades Invisíveis. Com esses artefactos, alguma imaginação e a cumplicidade da plateia, o encenador brasileiro
Alex Cassal (do grupo Foguetes Maravilha e da peça Ninguém Falou que Seria Fácil) armou uma improvável viagem por destinos longínquos ou lugares próximos ao teatro Sesc de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Brasil, Planeta Terra.
As Cidades Invisíveis, da companhia lisboeta Má-Criação, comportam três viajantes, interpretados por Alfredo Martins, Paula
Diogo e Caruline Maria. Eles se desdobram nas figuras inventadas por Calvino, mas se expõem como atores que desnudam
ao público o entrelaçamento e a interpenetração do processo criativo. Aproximando da riqueza do livro, que não se deixa
aprisionar em gênero, a encenação exercita as fronteiras fluidas do teatro desses tempos.
As cartografias imaginárias de Alex Cassal não são exatamente de As Cidades Invisíveis de Italo Calvino. A prosa do escritor
ítalo-cubano está carregada da potência dos antigos construtores de fábulas, a injetar prazer no ouvinte e no leitor, a partir
dos diálogos fantásticos entre Kublai Khan e Marco Polo. A peça não se arrisca em ser uma representação dessa obra.
O espetáculo vale-se do livro como trampolim para um mergulho em jogos de linguagem a cavoucar a edificação do sujeito
cidadão, em pontos de vista diante da polis. O autor do espetáculo ergue espaços virtuais, ambiguidades e paradoxos numa
peleja de vozes e imagens. Cassal fabrica heterotopias, tensionando juízos de que cidades – impérios ou pessoas – estão em
eterno movimento de ascensão e queda, no processo dialético de fluxo e refluxo, esplendor e ruínas, continuidade e rutura.
Para situar aquelas três figuras e fornecer ligações entre elas e o espaço, os atores fazem perguntas sobre si mesmos ao
público. Quem é o mais tímido? Quem é estrangeiro? Qual de nós é preto? Quem deles usa as mesmas meias três vezes
seguidas?
Dois deles, já sabemos pelo sotaque, são portugueses. A outra atriz é brasileira, de Campina Grande, na Paraíba, ela nos
informa. E com interrogações que às vezes confundem mais que esclarecem, o trio municia com outras pistas. São dados
para a composição de um mapa de viagem e de cidades, encetado do flanco pessoal e íntimo do trio.
E estabelecem um jogo com a plateia ao entabular mundos irreais, linkando os que estão no teatro com os de fora ou questões que incluem pessoas ou cidades distantes, numa justaposição arbitrária da imaginação ou referências de cada um.
Os criadores-intérpretes percorrem questionamentos do que é uma cidade, aproximando-se do jogo da existência do espaço;
local de troca, formação de indivíduos e comunidades, as mudanças dos ambientes e desejos, territórios e invasões.
O texto de Calvino é um poema de amor às cidades, complexo, no impulso de suprir em caleidoscópio várias perceções, impressões e discursos sobre o ambiente e a dificuldade de vivenciar esses lugares. Calvino recria os personagens históricos
Kublai Khan, imperador tártaro que em 1271 fundou a dinastia Yuan, e Marco Polo, viajante veneziano. Cada um deles porta
aspetos de carateres humanos opostos diante da vida. De um lado o ancião, sedentário, racional e rei; e do outro o jovem,
desbravador, fabulador e emocional. Na peça eles ocupam lugar secundário enquanto personagens.
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Os guias-atores conduzem por lugares estranhos. Da geografia do espaço à geografia do sentimento. Enquanto se aproximam entre si e nos acercam, eles formulam e quebram regras, levam para a cena as pulsações de habitantes de urbes com
todas as contradições experimentadas no cotidiano.
Em Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss defende que a cidade é, a um só tempo, objeto da natureza e sujeito de cultura;
indivíduo e grupo; vivida e sonhada: a coisa humana por excelência.
Para além desse movimento continuo, a cidade também abarca uma multiplicidade de visões, em que indivíduos atuam e a
percebem a partir de seu ponto de vista e local que ocupa. Como diz Marco Polo, ao retratar a cidade de Zemude “é o humor
de quem olha que dá forma à cidade”.
Nas divagações e explorações desse trio nos deparamos com problematizações sobre pertencimentos e fronteiras, composições e ajuntamentos, encontros e amores líquidos, descobertas e o sentido de viagem na Terra.
Ivana Moura (Jornalista, crítica de teatro, escritora e produtora cultural. Idealizadora e editora do blog Satisfeita, Yolanda?. Integra a DocumentaCena - Plataforma de Crítica e a Associação Internacional de Críticos de Teatro - AICT-IACT (aict-iatc.org), filiada à UNESCO.)

O título é reconhecível: muitos já leram ou entraram em contacto com a obra de Italo Calvino. Em “Cidades Invisíveis”, o autor
apresenta-nos uma narração baseada na estrutura de “As Mil e Uma Noites”, com um diálogo entre o explorador Marco Polo
e o imperador Kublai Khan. 55 cidades, 55 descrições, e uma obra que ultrapassa por completo a – já de si complexa – discussão relativa à forma como um indivíduo perceciona a cidade, os ambientes, e como transmite essas mesmas impressões,
através do discurso, a outros: é, para Calvino, um “último poema de amor às cidades, quando é cada vez mais difícil vivê-las
como cidades”.
Teresa Vieira in Curly Mess

BIOGRAFIAS
ALEX CASSAL (1967)
Encenador, dramaturgo e ator, licenciado em História.

repertório dos Foguetes Maravilha no Teatro Maria Ma-

Vive entre o Rio de Janeiro e Lisboa. No Brasil, dirige o

tos, espaço alkantara e no Festival Materiais Diversos;

grupo Foguetes Maravilha, responsável por espetáculos

escreveu o texto Septeto Fatal para o Festival PANOS, da

como Ele precisa começar e Ninguém falou que seria fácil,

Culturgest. Em 2015, dirigiu o espetáculo Tornados com

já apresentados em vários teatros e festivais em todo o

alunos finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema

território brasileiro. Vem colaborando com artistas das

- ESTC.

artes cénicas como Enrique Diaz, Dani Lima, Michelle
Moura, Ricardo Chacal e Gustavo Ciríaco. O seu vídeo
Jornada ao umbigo do mundo, vencedor do Prémio Rumos
Dança 2007, já foi exibido em países como Argentina,
México, Cuba, EUA, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha,
Grécia, Croácia, China e Japão. Com Tiago Rodrigues, do
grupo Mundo Perfeito, participou dos projetos Estúdios,
Hotel Lutécia e Mundo Maravilha. Em 2012, apresentou o
dim
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ALFREDO MARTINS (1980)
Licenciado em teatro pela Escola Superior de Música e

Maîtres - curso internacional itinerante de aperfeiçoa-

das Artes do Espetáculo do Porto. Frequentou, ainda,

mento teatral. É cofundador e diretor artístico da compa-

o Dartington College of Arts (UK) e o Centre de Dévelo-

nhia de teatro meia volta e depois à esquerda quando eu

ppement Choréographique de Toulouse (FR). Participou

disser, para a qual dirigiu os espetáculos O público vai ao

de estágios e cursos com companhias como Third Angel

teatro, Paisagem com Argonautas e OZZZZZ, entre outros.

(UK), Gob Squad (ALE) e Reality Research Center (FIN),
com quem desenvolveu o projeto URBANIA. Em 2010, foi
selecionado para a XIX Edição de La Nouvelle École des

DANIEL WORM (1964)
Desenhador de luz independente firmado em Lisboa, ini-

Luis Miguel Cintra, Christine Laurent, Nuno Carinhas,

ciou a sua carreira profissional de técnico de luz em 1984,

Fernanda Lapa, Francisco Camacho,

trabalhando em instituições como Ballet Gulbenkian,
ACARTE, Teatro Nacional de São João (Porto) e Teatro

Lúcia Sigalho, Miguel Loureiro, Carlos Pimenta, Paula

Camões-Expo’98. Desde 1987 que colabora com ence-

Diogo, Tim Carroll, Inês de Medeiros, John Romão, Luca

nadores, coreógrafos e compositores como Constança

Aprea, Pedro Penim, Tónan Quito, Paulo Castro, Patrícia

Capdeville, João Natividade, Clara Andermatt, Margari-

Portela, Jorge Andrade e Paula Sá Nogueira.

da Bettencourt, Rui Lopes Graça, Duarte Barrilaro Ruas,

JOANA FRAZÃO (1980)
Licenciada em Ciências da Comunicação (variante de Ci-

tradutora, sobretudo na área do teatro. É coeditora dos

nema) pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa, mestre

programas do TNDM II. Faz parte da equipa que realiza

em Cinema e Literatura na FLUL da Universidade de Lis-

o Doc’s Kingdom – Seminário Internacional sobre Cinema

boa e doutoranda em Estudos Comparatistas, também na

Documental. Realizou com Raquel Marques os documen-

FLUL. Entre 2005 e 2008, integrou a Comissão de Leitura

tários A casa que eu quero e Todos os dias da nossa vida e,

dos Artistas Unidos, que edita a Revista Artistas Unidos e

com Ana Eliseu, as curtas História do cinema e O amor à

a coleção Livrinhos de Teatro. Trabalha desde 2001 como

vida.

PAULA DIOGO (1977)
Bacharelato pela ESTC em Lisboa. Frequentou o curso

Fundação Calouste Gulbenkian com os ingleses Third

de Línguas e Literaturas Modernas – variante Português

Angel. Em 2009, começou a desenvolver a Má-Criação,

e Espanhol da FLUCL. Foi cofundadora do Teatro Praga

uma label associada à produtora O Pato Profissional de-

(1995-08), da TRUTA (2003-10) e da produtora O Pato Pro-

dicada a projetos colaborativos de performance e teatro.

fissional Lda (2003-10), onde trabalhou como criadora e

Em 2010, foi encenadora residente no NTN em Nápoles,

coordenadora de produção, cruzando várias competên-

Itália, dirigido por Antonio Latella. Aqui criou os espe-

cias. Em 2004, foi distinguida pelo CPAI com o Prémio

táculos Rosa Lux e Madame. Colabora atualmente com

Teatro na Década -Melhor atriz pelo espetáculo Private Li-

diversos criadores e companhias em Portugal, França e

ves, do Teatro Praga. Em 2006 foi bolseira do CNC acom-

Itália.

panhando os Gob Squad (UK/DE) em Berlim. Em 2007
frequentou o Curso de Encenação do Programa CCA da
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RAFAELA JACINTO (1994)
Iniciou a sua aprendizagem musical no Conservatório de
Música de Caldas da Rainha. Realizou trabalhos arqueológicos in loco e de investigação. Pisou o palco do Teatro
Eduardo Brazão com as Oficinas Dramáticas Anrique da
Mota e foi distinguida com o prémio Novos Poetas. Os
seus textos foram publicados na coletânea Identidade(s)
pela editora LeYa. É licenciada em Teatro pela Escola
Superior de Teatro e Cinema, tendo participado do espetáculo de conclusão de curso Tornados, dirigido por Alex
Cassal.
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© Rui Minderico

MASTERCLASS

20 FEV

DESENHOS EFÉMEROS
orientação ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

ter 15h00 às 18h00
público-alvo profissionais e estudantes de artes do Ensino Secundário e Ensino Superior
preços: 43 (profissionais) / 1,503 (estudantes)

António Jorge Gonçalves orienta uma masterclass, di-

ves tem protagonizado diversas ações performativas

recionada a profissionais e estudantes de áreas artís-

com músicos, atores e bailarinos, através do desenho

ticas, com o objetivo de divulgar o método e a dinâmica

digital em tempo real. Fez cenografia para teatro e faz

performativa do desenho em tempo real, possibilitan-

cartoon político para o Inimigo Público.

do aos participantes a experimentação direta das suas
possibilidades. Nesta masterclass, o artista visual
procura ainda documentar e partilhar os métodos
que desenvolveu para relacionar, em palco, o desenho
com as outras áreas artísticas. António Jorge Gonçal-

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

A complementar a masterclass, António Jorge Gonçalves realizará

20 FEV | ter 18h30

uma sessão de apresentação do livro Desenhos Efémeros. Um livro

DESENHOS EFÉMEROS

documental sobre a sua atividade performativa - o desenho digi-

de ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

tal em tempo real e a manipulação de objetos em retroprojetor de
transparências -, ilustrado com fotografias, testemunhos e reflexões

40 min. aprox. | Todos os públicos
Entrada gratuita

44 · dim

críticas.

BIOGRAFIA
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES
Nasceu em Lisboa. Licenciou-se em Design de Comunicação em Lisboa (Escola Superior de Belas-Artes) e fez
mestrado em Cenografia de Teatro em Londres (Slade
School of Fine Art), onde foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Lecionou Espaços Performativos no Mestrado em Artes Cénicas (FSCH, Lisboa). Autor de Novelas
Gráficas publicadas e expostas em Portugal, Austrália,
Bélgica, Brasil, França, Macau, Espanha, Coreia do Sul,
e Reino Unido. Fez cenografia para teatro trabalhando
com vários encenadores. Através do Desenho Digital em
Tempo Real e da manipulação de objetos em Retroprojetor de Transparências, tem protagonizado diversas ações
performativas com músicos, atores e bailarinos entre
os quais Amélia Bentes, Bernardo Sassetti, Camané,
Ellen Fullman, Gino Robair, Gustavo Matamoros, Mário
Laginha, Micro Audio Waves, Orquestra Divino Sospiro,
Orquestra Metropolitana de Lisboa, e Sinfonieta de Lisboa, em Portugal, França, Alemanha, EUA e Japão. Criou
o projeto Subway Life, desenhando pessoas sentadas no
Metro. Faz semanalmente cartoon político para o Inimigo Público (jornal Público), tendo também publicado no Le
Monde e Courrier Internacional, e sido premiado no World
Press Cartoon. Prémio Nacional de Ilustração 2014 com o
livro Uma Escuridão Bonita (Ondjaki).
http://www.antoniojorgegoncalves.com/performance
http://www.subway-life.com/
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OFICINA

22 FEV

FALAR COM O MOVIMENTO E FALAR COM O CORPO
orientação JOÃO PAULO SANTOS

qui 15h00 às 17h00
público-alvo 14 aos 16 anos | lotação 1 turma
preço 1,503

Durante a fase de pesquisa artística para criação dos
espetáculos, João Paulo Santos procura inspiração
onde menos espera encontrá-la. Quando se depara
com um limite tenta descobrir uma outra forma de
superar os seus obstáculos. O seu corpo descobre assim novas expressões, sem restrições. O movimento
criado assume a sua própria linguagem, inesperada
e natural.
Nesta oficina, o artista irá abordar métodos de procura que têm como objetivo fornecer aos jovens participantes bases para superarem os seus limites corporais. Consequentemente serão inventadas novas
formas de movimento, que não podem ser expressadas por palavras.
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BIOGRAFIA
JOÃO PAULO SANTOS
Artista de circo português especializado em mastro chinês. Treinou na escola de circo de Chapitô, em Lisboa,
Portugal. Mudou-se para França para continuar os seus
estudos nas escolas secundárias de circo ENACR e CNAC,
das quais é formado desde 2004.
Em 2004, fundou a companhia O Último Momento, em
conjunto com o músico Guillaume Dutrieux, onde criou o
seu primeiro espetáculo Peut-être, o qual recebeu o prémio do programa europeu Jeunes Talents Cirque. Inventou
uma nova maneira de praticar o mastro chinês e rapidamente foi considerado como um mestre de mastro chinês,
devido à sua maneira tão peculiar de se expressar, misturando a dança, novas acrobacias, vídeos e sentimentos.
Até o momento, criou cinco espetáculos e duas apresentações curtas, como é o caso de Contigo, que já circula
pelo mundo há mais de 10 anos. O último, foi criado em
março de 2017, com o diretor português João Garcia Miguel e intitula-se Mundo Interior.
João Paulo Santos mantém uma forte conexão com seu
país de origem, Portugal, onde é considerado pioneiro no
campo do circo contemporâneo. Além disso, é também
cinegrafista e orienta workshops regularmente.
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NOVO CIRCO

24 FEV

MUNDO INTERIOR
de COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL e COMPANHIA O ÚLTIMO MOMENTO

sáb 21h30 | 70 min. | m/ 10 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88)

Resultado de um sonho antigo de um professor, João

Autores da ideia João Garcia Miguel

Garcia Miguel, e de um aluno, João Paulo Santos, surge

e João Paulo Santos

o espetáculo Mundo Interior. Partindo do livro homóni-

Textos a partir de Lenda de Destruição,

mo de Jalâi Rûmi, os dois artistas constroem uma peça

de Kash retirada de Primitive Mythology,

onde são as palavras, o corpo e a música, que a fazem

de Joseph Campbell e um excerto

acontecer.

da Divina Comédia de Dante
Direção João Garcia Miguel

As palavras veiculam uma ideia mas o mundo interior é

Cocriação Companhia João Garcia Miguel

muito mais profundo. Como se a palavra fosse a ponta

e Companhia O Último Momento

de um iceberg e o resto submerso fosse o que realmen-

Interpretação João Paulo Santos

te se quer dizer, pensar, sentir ou ver. Neste sentido,

Voz Miguel Borges

este espetáculo aborda a descoberta do mundo inte-

Música Tiago Cerqueira

rior desconhecido, ao mesmo tempo que o confunde e o

Produção executiva Raquel Matos

destroce em fragmentos. Um espetáculo de novo circo
que questiona a formatação social e a constante procura pela segurança e tranquilidade, que é ilusória e nos
afasta da noção do desconhecimento e da possibilidade
do descobrimento.
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SOBRE MUNDO INTERIOR
Este espetáculo surge de um sonho antigo. Tão longínquo quanto o tempo em que João e João se encontraram num Chapitô,
enquanto professor e aluno e, no entanto, já como almas e artistas. Jalâl Rûmi, a quem pedimos o título da peça emprestado
que é homónimo de um dos seus livros, diz-nos que a palavra incita-nos na procura, não que a coisa procurada seja obtida
pela palavra pois, se assim fosse, não teríamos necessidade de nos esforçarmos tanto e repetidamente. Bastava falar e as
coisas todas se acertavam e compunham como se entrássemos no Paraíso. A palavra é como uma coisa que se agita ao
longe como uma miragem ou uma bandeira que nos chama além no deserto. Corremos por isso atrás das palavras. Fazemos
escorrer palavras de dentro de nós. Fazemos as palavras correr à nossa frente. Corremos atrás das palavras para ver o que
se agita lá longe. Mas não é por causa do movimento das palavras que vês melhor o que te rodeia e o fundo interior de onde
eles emanam. A palavra incita-te, fustiga-te a procurar o seu significado e aquilo que na verdade a provocou. Mas, ao mesmo tempo que procura revelar, a palavra esconde as coisas de onde vem. A palavra é uma capa que cobre, é uma forma de
ocultar a força, o estímulo, a energia, as ideias, o coração. A palavra é um oculto.
As palavras veiculam uma ideia mas o mundo interior é muito mais profundo. Como se a palavra fosse a ponta de um iceberg
e o resto submerso fosse o que realmente se quer dizer, pensar, sentir ou ver. Ou, então, como se a palavra fosse uma gota
que sai de um funil ou como se fosse o resto do que se é. O destilar do pensar o ser. Por isso temos de falar duas línguas,
duas palavras. Uma linguagem que contenha dois lados. Temos de expressar-nos através de linguagens complementares
onde o movimento é um modo de expressão e o outro é a palavra. Falar com o movimento e falar com o poema. Fazer uma
proeza com as palavras como quem dança ou sobe a um mastro. Qual é a proeza da palavra? Qual é a proeza de subir ao
mastro da palavra?

IMPRENSA SOBRE MUNDO INTERIOR
Cruzando várias formas de expressão, Mundo Interior resulta num objeto artístico construído por muitas vozes. Em palco
estão vários objetos: cadeiras da escola nas quais todos nos sentámos, barcos que cruzam mares e unem mundos, altares
em que se sacrificam o corpo e os desejos em busca de respostas para a vida. E o movimento do corpo do performer em
busca da sua poesia. É a voz de João Paulo Santos que fala através do seu corpo prodígio.
Todos têm um papel nesta aventura que é uma viagem entre a vida e a morte, para regressar de novo à vida. Ao espectador
pede-se a atenção e a entrega de quem vive um momento absolutamente único e poético na execução técnica do mastro
chinês.
In Notícias de Coimbra
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Apesar de ser uma técnica centenária, os performers de mastro chinês portugueses devem poder contar-se pelos dedos
das mãos. Mas não é por aí que o espetáculo começa, apesar de essa ser a fase mais interessante. Tudo se inicia numa pilha
de cadeiras da escola com as pernas enfaixadas umas nas outras, umas viradas para cima, outras para baixo, outras para o
lado, como se fossem um monte de entulho desorganizado.
Um único personagem (João Paulo Santos), com traços cómicos, começa a tentar chegar ao topo da pilha de cadeiras encarrapitando-se nas de baixo e nós, na plateia, quase que temos a certeza que também conseguiríamos fazer aquilo… mas
é mentira. João Paulo Santos joga com a gravidade e o seu peso com muita mestria e uma delicadeza exemplar, digna daquilo que é a câmara lenta no cinema – cada movimento do seu corpo é claro e limpo, vê-se o corpo a deslizar pelo ar, em
suspenso.
(…)
É um espetáculo que dá saúde e renovação ao circo em Portugal. O circo está diferente. O novo circo, ou circo contemporâneo, tem uma linha que liga as performances, têm um pensamento lá atrás que quer um objetivo além de mostrar habilidades. O circo continua também a ter de ter perigo e técnicas difíceis de desenvolver, que demoram anos a conseguir… anos
cada vez mais longos. O circo contemporâneo exige um intocável domínio da técnica, uma limpeza e um rigor que nos envolve
e nos leva na sua ilusão.
Sandra Henriques in Comunidade Cultura e Arte

BIOGRAFIAS
JOÃO PAULO SANTOS
Artista de circo português especializado em mastro chi-

turando a dança, novas acrobacias, vídeos e sentimentos.

nês. Treinou na escola de circo de Chapitô, em Lisboa,
Portugal. Mudou-se para França para continuar os seus

Até o momento, criou cinco espetáculos e duas apresen-

estudos nas escolas secundárias de circo ENACR e CNAC,

tações curtas, como é o caso de Contigo, que já circula

das quais é formado desde 2004.

pelo mundo há mais de 10 anos. O último, foi criado em
março de 2017, com o diretor português João Garcia Mi-

Em 2004, fundou a companhia O Último Momento, em

guel e intitula-se Mundo Interior.

conjunto com o músico Guillaume Dutrieux, onde criou o
seu primeiro espetáculo Peut-être, o qual recebeu o pré-

João Paulo Santos mantém uma forte conexão com seu

mio do programa europeu Jeunes Talents Cirque. Inventou

país de origem, Portugal, onde é considerado pioneiro no

uma nova maneira de praticar o mastro chinês e rapida-

campo do circo contemporâneo. Além disso, é também

mente foi considerado como um mestre de mastro chinês,

cinegrafista e orienta workshops regularmente.

devido à sua maneira tão peculiar de se expressar, mis-

JOÃO GARCIA MIGUEL
Inicia a carreira profissional nos anos 80 percorrendo

Zé dos Bois e OLHO – Associação Teatral, da qual foi di-

diferentes expressões artísticas. É um dos fundadores

retor artístico entre 1991 e 2002. Em 2003, fundou a Com-

dos coletivos artísticos: Canibalismo Cósmico, Galeria

panhia JGM e inicia percurso como artista investigador.
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Em 2008, é nomeado Diretor Artístico do Teatro–Cine de

na Universidade de Granada e agora na FBAUL, Facul-

Torres Vedras. É artista associado do Ator’s Center de

dades de Belas Artes de Lisboa centrando a sua tese

Roma e Milão, Itália.

sobre o corpo do artista e as noções de sacrifício e empatia. Recebeu em 2008 o prémio FAD Sebastià Gasch e

Desde 2002, envolveu-se numa vertente académica

em 2013 o prémio de melhor espetáculo do ano com Yerma

ligando-se à docência e à investigação. Desde 2007, de-

pela Sociedade Portuguesa de Autores.

senvolve investigação, na Universidade de Alcalá de Henares,

COMPANHIA O ÚLTIMO MOMENTO
O Último Momento é uma companhia de circo franco-

Desde que integrou a companhia O Último Momento,

-portuguesa criada em 2004 por João Paulo dos Santos,

João Paulo dos Santos, cidadão português, mantém

artista de circo português, e Guillaume Dutrieux, músico

uma relação única e muito forte com o seu país de ori-

francês. Ambos se reuniram no coletivo de artistas Le

gem. Considerado um pioneiro do circo contemporâneo

Cheptel Aleïkoum, criado pela 15ª promoção do Centro

local, sua experiência e a formação adquirida, predo-

Nacional de Artes Circenses. Com sede em França, a

minantemente na França, permitiram que estruturas

companhia viajou por toda a Europa, mas também es-

portuguesas valorizem uma arte e uma disciplina ainda

tende suas fronteiras para o resto do mundo: na Ásia, na

desconhecida neste país. A companhia continua o seu

América do Norte, na América do Sul e na África. O Úl-

trabalho de desenvolvimento em Portugal, buscando co-

timo Momento apresenta performances principalmente

laborações com estruturas portuguesas.

orientadas sobre a disciplina do mastro chinês, especialidade de João Paulo Santos, mas também é aberta a
outras áreas artísticas, como o vídeo.

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL

Liberdade e Teatro são os dois eixos que presidem às
nossas atividades de criação, formação e difusão. Estes
dois conceitos movem-nos pela importância que, em interação, produzem na sociedade em que vivemos, contribuindo para o crescimento e melhoria dos indivíduos
na busca de um projeto de humanidade, partilhado através do investimento na criatividade com base na diferença e na capacidade de mudança dos mundos em que vivemos. Acreditamos que o exercício diário de conquista
da liberdade individual é concomitante com o aumento
da liberdade do que nos rodeia. É esse o binómio que
delimita e define a qualidade e ambição do que somos
e do que desejamos: que os outros possam ser cada vez
mais livres.
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AÇÃO DE FORMAÇÃO / ACREDITADA

26 FEV a 02 MAR

DANÇA E DIVERSIDADE

A DANÇA NA ESCOLA NUMA PERSPETIVA INCLUSIVA
orientação HENRIQUE AMOEDO

seg a sex 19h00 às 22h00
público-alvo professores do Ensino Básico e Secundário e outros profissionais interessados pelas áreas da Dança e da Edução Especial
lotação 20 participantes | preços: 203 não acreditados / 303 acreditados
acreditação Centro de Formação de Professores Almada Negreiros

Henrique Amoedo, responsável pela criação do

realização de aulas de dança onde haja espaço ade-

conceito de Dança Inclusiva, orientará uma ação de

quado para todos.

formação para professores e outros profissionais
interessados pelas áreas da dança e da Educação
Especial, com o objetivo principal de fornecer aos
formandos diferentes perspetivas sobre a utilização
da dança enquanto recurso educativo.
O diretor do Grupo Dançando com a Diferença entende que a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas, coloca muitas vezes os
professores em contacto direto com alguma fragilidade de conhecimento, domínio e aplicação de estratégias adequadas. Por isso, ao longo de uma semana, os formandos terão a oportunidade de conhecer e
compreender o conceito de Dança Inclusiva, aprender
a aplicar as técnicas de dança teatral em ambiente
escolar, aprender a estimular o desenvolvimento de
competências científicas e didáticas iniciais para a
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BIOGRAFIAS
HENRIQUE AMOEDO
É professor, formador, coreógrafo e o fundador e diretor

mesma universidade. Criou o termo Dança Inclusiva, que

do Grupo Dançando com a Diferença (2001), com sede na

se refere à possibilidade de mudança da imagem social

Ilha da Madeira. Licenciado em Educação Física pelas

e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade,

Faculdades Integradas de Guarulhos – SP, com especia-

através da arte de dançar e tem realizado diferentes ini-

lização em Conscientização Corporal pela Universidade

ciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal e

Federal do Rio Grande do Norte e Mestrado em Perfor-

no estrangeiro, para a difusão e implementação do refe-

mance Artística – Dança na Faculdade de Motricidade

rido conceito. Deu início ao trabalho da Roda Viva Cia de

Humana (FMH) de Lisboa. Atualmente, é doutorando

Dança (1995), da qual foi fundador e diretor (no Brasil),

em Motricidade Humana, na especialidade de Dança, na

até 1998.

DANÇANDO COM A DIFERENÇA
Reunir um elenco de pessoas com e sem deficiência e

Se a arte é o foco principal, há um lado educativo e te-

fazer da dança uma ferramenta contra a diferença foi a

rapêutico que nunca é descuidado no trabalho desen-

proposta de Henrique Amoedo, quando em 2001 aterrou

volvido e que se estende às famílias, de forma a integrar

no Funchal. Aos primeiros passos o projeto demonstrou

todos os elementos numa sociedade que continua a le-

que tinha pernas para andar e, consequentemente, nas-

vantar barreiras físicas e tem dificuldade em aceitar a

ceu o grupo Dançando com a Diferença.

deficiência. No Dançando com a Diferença promove-se
a igualdade de oportunidades, de crescimento enquanto

Se a dança exige disciplina, preparação física, empenho,

pessoas e artistas.

cada bailarino, de diferentes faixas etárias, consegue
dar-lhe o seu toque pessoal, fruto de limitações, como a

Texto de Sandra Nobre

cegueira, trissomia 21 ou doenças raras e degenerativas.
E não precisa de ser um entendido na matéria, apenas
deixar-se levar pela música, pela linguagem corporal,
pela poesia cénica. As performances despertam emoções e lágrimas, sem deixar espaço para a indiferença.
A direção artística de Henrique Amoedo conduziu o grupo aos palcos nacionais e internacionais, onde foram
aclamados pelas suas capacidades estético-artísticas,
quer pelo público, quer pela crítica especializada. Ao
seu repertório juntaram-se coreógrafos de renome,
como Clara Andermatt, Henrique Rodovalho, Elisabete
Monteiro, Rui Horta, Paulo Ribeiro, entre tantos outros.
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TEATRO

02 e 03* MAR

SOPRO
de TIAGO RODRIGUES | TNDMII

sex e sáb 21h30 | 105 min. | m/ 12 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88) // ESPAÇO DA PALAVRA*

O que aconteceria se um teatro se desmoronasse e nos

Texto e encenação Tiago Rodrigues

seus escombros só encontrássemos um sobreviven-

Com Beatriz Brás, Cristina Vidal,

te: o ponto? A protagonista de Sopro não é uma atriz

Isabel Abreu, João Pedro Vaz,

mas uma mulher chamada Cristina Vidal, que trabalha

Sofia Dias e Vítor Roriz

como ponto no D. Maria II, há mais de vinte e cinco anos.

Cenografia e desenho de luz

Acompanhada em palco por cinco atores e centenas de

Thomas Walgrave

fantasmas, esta guardiã de uma profissão em vias de

Figurinos Aldina Jesus

extinção vai evocar as histórias reais e ficcionais de um

Sonoplastia Pedro Costa

teatro agora em ruínas. Que teatro habita a sua imagi-

Assistente de encenação Catarina Rôlo Salgueiro

nação e a sua memória? Que mundo nos pode dar a ver

Produção TNDM II

usando apenas o seu sopro invisível?

Coprodução ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Festival d’Avignon, Théâtre de la Bastille, La Criée

Sopro estreou no Festival de Avignon em França.

Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène
nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres de Paroles
Seine-Maritime – Normandie, Théâtre Garonne scène
européenne e Teatro Viriato
Apoio Onda
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SOBRE SOPRO
Ficar na vida
Não morrer. Sobretudo, não morrer. Ficar na vida. Estar face a um médico que profere o diagnóstico com ternura cuidadosa, como um Tirésias no início da tragédia, quando ainda tudo pode resolver-se pelo melhor, e confirmar que estávamos
certos de todas as vezes que dissemos que as coisas fundamentais da vida são invisíveis. Estávamos certos até mesmo
quando duvidávamos do que dizíamos, porque duvidamos sempre do que dizemos e sabemos que o silêncio entre cada
palavra que proferimos não se chama silêncio, o seu nome é dúvida.
Na dúvida, ficar na vida. Perante a ideia da morte, reafirmar a razão pela qual participamos da vida: o mistério do futuro.
Saber negar os amáveis convites da morte, que nos indica um lugar onde nos sentarmos esperando que o mundo venha
ter connosco, que nos pede que a aceitemos o mundo tal como é, incondicionalmente, enquanto aguardamos a hora da
morte, com a impotência dos vencidos. Recusar a morte e ir ter com o mundo, ser nómada, descobrir o que se esconde
para lá da montanha, viajar até ao outro lado da noite. Talvez até transformar uma ínfima parte desse mundo ou nunca
chegar a consegui-lo. Ser vencido, talvez, mas vencido pela vida.
E, sobretudo, não morrer.
Saber que a ideia da morte está connosco no espaço exíguo do consultório do médico quando Tirésias profetiza o terror,
sentir que os cotovelos da morte roçam os nossos cotovelos, e ainda assim ficar na vida porque só quem está na vida pode
imaginar as deambulações da morte e traduzi-las numa história que nos sirva para a vida. Isso: escrever ou ler sobre os
nossos inimigos, fazer ou ver teatro sobre as formas de morte que nos assombram em vida, mas nunca engrossar as fileiras do conformismo mortal. E tudo isto poderá parecer uma coleção de grandes ideias, vagamente poéticas, destinadas
a tranquilizar a consciência ou a animar os espíritos, mas quem escolhe ficar na vida sabe que isto é algo de tão concreto
como o sabor duma sopa de legumes. Isto é, sobretudo, não morrer.
E para os que escolhemos ser artistas, saborear melhor que todos a deliciosa dificuldade de ficar na vida. Apreciar a ironia
de sermos olhados como artigos de luxo dispensáveis em tempos difíceis e, ao mesmo tempo, como mendigos que vivem
à custa do erário público. Saber ser esse mendigo de luxo com orgulho, nos tempos difíceis e também nos outros, mas
nunca nos tempos fáceis, porque sabemos bem que os tempos fáceis não existem. E sempre que nos disserem que este é
o mundo possível, saber que é a morte quem nos fala e que nós somos os outros, os que a combatem, os que ficam na vida.
E, por isso, é preciso preservar os lugares públicos e os lugares clandestinos onde podemos ficar na vida. É preciso preservar os momentos em que nos dedicamos ao mistérios, as horas em que fazemos ligações inesperadas entre o que já
existia na procura do que ainda não existe. É preciso preservar o encontro onde nos dizemos: aqui estamos, talvez poucos,
mas certos de que, perante a perspetiva da morte, escolhemos ficar na vida. E, sobretudo, não morrer.
Tiago Rodrigues
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IMPRENSA SOBRE SOPRO
No Claustro dos Carmelitas, o autor e encenador português faz de uma ponto a heroína de Sopro. Uma homenagem magnífica ao teatro e àqueles que fazem teatro. (...) Com Sopro, Tiago Rodrigues coloca a sua assinatura num espetáculo que é a um
tempo muito conceptual e profundamente tocante. Uma homenagem vibrante ao teatro e àqueles que o fazem.
Sorin Étienne, in Le Figaro (08/07/2017)

A graça soprou pela noite tranquila e quente de Avignon, sexta-feira 7 de julho, na segunda noite do Festival, com a estreia
de Sopro, de Tiago Rodrigues. Neste teatro aberto-a-todos os ventos que é o Claustro dos Carmelitas, o jovem autor e encenador português assina um espetáculo que brilha de beleza e inteligência, que faz o teatro respirar com cada poro da sua
pele - esta velha pele que nunca parou de se regenerar há pelo menos dois milénios.
Fabienne Darge, in Le Monde (08/07/17)

A forte ovação final a Sopro não escondia esse mesmo entusiasmo por uma peça cuja carreira em Avignon estava já esgotada
para qualquer uma das suas nove representações – num espaço com cerca de 500 lugares.”
Gonçalo Frota, in Público (09/07/2017)

Que grande inteligência do palco e da arquitetura dramática! Que sensibilidade que nunca resvala para a sentimentalidade
mundana! Que amor pelos atores! Que amor pelos espectadores! No polo oposto de um teatro lamechas, através de meios
tão simples quanto magníficos, Tiago Rodrigues faz-nos chorar com Sopro (...).
Jean-Pierre Thibaudat, in Mediapart (09/07/2017)

Sopro é uma enorme paixão, um espetáculo perfeito de uma ponta à outra, que sabe como pôr a melancolia a dançar com o
humor, e a alegria com a representação, ao som da melodia murmurada “Wild is the wind”, de Nina Simone. Tiago Rodrigues
faz a emoção soprar sem efusão, a beleza sem facilidade. Aqui o vencedor é o teatro, numa forma minimalista que sublima
esta pequena senhora toda vestida de preto, que não tinha desejo absolutamente nenhum de subir ao palco. Mas quem pode
dizer que não a Tiago? Ninguém.
Amelie Blaustein Niddam, in toutelaculture.com (08/07/2017)
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BIOGRAFIA
TIAGO RODRIGUES
A primeira ambição do ator português Tiago Rodrigues
é trabalhar com pessoas que se querem juntar e inventar espetáculos. O seu encontro com os tgSTAN em 1997,
quando tinha apenas 20 anos, confirmou definitivamente
o seu apego à ausência de hierarquia num grupo criativo. A liberdade de interpretação e de decisão que lhe
foram dadas nessa altura influenciariam para sempre
os seus espetáculos futuros. Tiago Rodrigues deu assim por si repetidamente e cedo na sua carreira numa
posição de instigador, e pouco a pouco veio a encenar
e a escrever projetos nos quais foi “tropeçando”. Em paralelo, também escreveu argumentos, artigos, poemas,
prefácios, artigos de opinião, etc. Em 2003, fundou com
Magda Bizarro a companhia Mundo Perfeito, com a qual
criou muitos espetáculos sem se instalar num lugar específico, tornando-se convidado de variadas instituições
nacionais e internacionais. Em França, representou nomeadamente a sua versão portuguesa de António e Cleópatra, de Shakespeare, no Festival de Avignon em 2015. By
Heart e Bovary estiveram ambos em cena no Théâtre de
la Bastille em 2013, o que levou a um convite para “ocupar” o teatro durante dois meses na primavera de 2016.
Diretor do Teatro Nacional D. Maria II em Lisboa desde 2014, Tiago Rodrigues continua ainda assim a criar
espetáculos usando os meios limitados de que se apropriou para construir a sua sintaxe artística. A uma escala
maior, tornou-se um construtor de pontes entre cidades
e países, a um tempo anfitrião e defensor de um teatro
vivo. Tiago Rodrigo é candidato ao Prix Europe Nouvelles
réalités théâtrales XIV.
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© Fernando Giestas

OFICINA

03 MAR

ESCREVER PARA TEATRO:
O QUOTIDIANO DO HOMEM COMUM E OUTRAS COISAS SEM IMPORTÂNCIA
orientação RUI PINA COELHO

sáb 10h00 às 13h00 e 15h00 às 17h00
público-alvo interessados na escrita para teatro
lotação 14 participantes
preço 103 // descontos não aplicáveis

Na sequência da estreia de Morte de um caixeiro-viajante,
em 1949, Arthur Miller publicou o ensaio A Tragédia e o
homem comum, o qual reclama a dignidade do homem
comum e da sua vida anónima e banal, colocando-o no
centro da vertigem trágica. Esta ação veio suscitar uma
nova tipologia de herói no campo da dramaturgia na segunda metade do século XX: o desalinhado, o marginal, o
rebelde sem causa e o zé-ninguém.
Neste sentido, este ímpeto trará o quotidiano, o insignificante e o ordinário para palco, afastando-nos das histórias trágicas, possibilitando o testemunho e a narração
da epopeia da vida humana.
Partindo desta ideia, Rui Pina Coelho irá orientar uma oficina de escrita para teatro, que num primeiro momento
será de caráter teórico e expositivo, procurando explorar
criticamente a moldura temática proposta. O segundo
momento terá por base a análise de excertos de textos
dramáticos e exercícios de escrita.
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BIOGRAFIA
RUI PINA COELHO
Nasceu em Évora, em 1975. É Professor Auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Doutorado
em Estudos Artísticos – especialidade em Estudos de
Teatro pela FLUL, é investigador no Centro de Estudos
de Teatro da FLUL, na linha de trabalho «Discursos Críticos nas Artes Performativas». Foi docente na Escola
Superior de Teatro Cinema, de 2006 a 2017. Dirige a Sinais de Cena – Revista de estudos de teatro e artes performativas. Publicou António Pedro (Coleção Biografias do
Teatro Português, CET/ TNDMII/ IN-CM, 2017); A hora do
crime: A violência na dramaturgia britânica do pós-Segunda Guerra Mundial (1951-1967) (Peter Lang, 2016); Casa da
Comédia (1946-1975): Um palco para uma ideia de teatro
(INCM, 2009); Inesgotável Koltès: Dois ensaios sobre Na
solidão dos campos de algodão de Bernard-Marie Koltès
(ESTC, 2009); Às vezes quase me acontecem coisas boas
quando me ponho a falar sozinho (Companhia das Ilhas,
2013) e Já passaram quantos anos perguntou ele e outros
textos (Húmus/TEP, 2013), entre outros títulos. Coordena o volume Teatro Contemporâneo Português: Experimentalismo, Política e Utopia [título provisório] (TNDMII/
Bicho do Mato, 2017). Coordena o Laboratório de Escrita
para Teatro, do Teatro Nacional D. Maria II, desde 2015.
Como autor, dramaturgista ou tradutor colaborou com
Trimagisto – Cooperativa de Experimentação Teatral,
Teatro o Bando, TEUC, Teatro dos Aloés, Projeto Ruínas,
CENDREV e Mundo Razoável. Desde 2010, colabora regularmente com o TEP – Teatro Experimental do Porto,
enquanto dramaturgo e dramaturgista.
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TEATRO

07 e 08 MAR

PANGEIA
de TIAGO CADETE | EIRA
a partir dos IRMÃOS GRIMM

qua e qui 10h30 e 15h00 | 55 min. aprox.
público-alvo grupos escolares entre os 8 e os 10 anos
lotação 60 participantes
preço 1,503

Tendo como base de pesquisa os 200 contos dos ir-

de Curiosidades criados no seculo XVI que reuniam

mãos Grimm surge Pangeia. Uma viagem sonora e

objetos raros e artefactos da biologia, tornando-se

visual pelo universo dos dois irmãos onde o palco

nos precursores dos museus de arte.

é transformado num museu imaginário de objetos
curiosos. Objetos que remetem para o universo dos
contos fantásticos, como a floresta cheia de armadilhas, a magia negra da bola de cristal ou os feitiços

Criação e instalação visual/sonora Tiago Cadete

da bruxa má.

Pesquisa de projeto Tiago Cadete, Jonas Lopes,
Leonor Cabral e Bernardo de Almeida

A acompanhar a viagem encontram-se dois investi-

Interpretação Leonor Cabral e João de Brito

gadores, que apresentam a sua pesquisa aos espec-

Figurinos Carlota Lagido

tadores e, com a ajuda de auscultadores e mp3, reve-

Direção técnica Nuno Patinho

lam os mistérios escondidos por detrás dos objetos

Projeto financiado por GDA – Apoio de criação

que ilustram as histórias dos Grimm.

Coprodução Culturgest – Fundação CGD
Apoios FIAR, ONDISC e Voz do operário

Pangeia é um espetáculo lúdico-didático, que reúne

Produção e difusão EIRA

em palco várias linguagens como o teatro, a dança e

A EIRA é uma estrutura financiada pelo

as artes visuais, recuperando a ideia dos Gabinetes

Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes
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SOBRE PAGEIA
Para este projeto foram lidos os 200 contos dos irmãos Grimm e, posteriormente, foi criada uma base de dados que reúne
características comuns aos vários contos, tais como personagens locais, objetos representativos dos contos, número de
páginas, finais felizes, etc. Com esta base de dados catalográfica, foi criado um discurso paralelo às histórias que de outra
forma seria impossível. É com esta análise metodológica que o espetáculo Pangeia se constrói.
Bernardo e Leonor são os intérpretes que assumem a figura do investigador, arqueólogo e cientista, que apresenta a sua
pesquisa aos espectadores. Com estes dados reais é criada uma ficção que serve de enquadramento para este museu imaginário dos objetos dos contos dos Irmãos Grimm.
Durante a apresentação das características dos objetos que compõem este museu imaginário, uma voz off conduz a narrativa que progressivamente assume características formais e estruturais encontradas nas análises dos contos tais como os
elementos de repetição, capacidade de síntese e figuras de estilo.
“Em pleno sec. XXI, não um, mas dois, dois jovens cientistas portugueses mergulharam na mais inóspita e talvez perigosa
aventura científica de que há memória nesta velha Europa. O destemido investigador Bernardo e a perspicaz Leonor ousaram recuar ao sec. XIX para contra todas as possíveis e eminentes ameaças percorrerem exaustivamente todos os contos
narrados pelos sinistros Irmãos Grimm. Estórias de parar a respiração que mostram como o nosso passado está envolto em
artes mágicas que misturam reis moribundos e belas princesas com animais bizarros e seres inimagináveis aos dias de hoje,
mas acima de tudo, referem objetos que guardam e concentram a solução para os enigmas mais intrigantes.”
Texto voz off criado para o espetáculo Pangeia

IMPRENSA SOBRE PAGEIA
A fórmula ideal do “conto de fadas” permanece como modelo vivo e fonte de invenção e de atualização (...) A comprová-lo está
este espetáculo de grande coerência conceptual e rigor plástico.
Helena Simões in Jornal de Letras, Artes e Ideias

A oscilação entre crianças e adultos, como destinatários, está inscrita na história da recolha dos Grimm (...) Coerentemente, Pangeia parece oscilar entre estes dois tipos de alvo, e essa indecisão será, seguramente- e como com os contos- uma
mais-valia do projeto.
João Carneiro in Jornal Expresso
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BIOGRAFIAS
TIAGO CADETE
Nasceu em Faro, ano de 1983. Vive atualmente entre

Eira, Carlota Lagido, Sílvia Real, Mariana Tengner Bar-

Lisboa e o Rio de Janeiro. O seu trabalho situa-se na

ros, Gustavo Ciríaco, Tino Sehgal e com os encenadores

fronteira entre o Teatro, a Dança e as Artes Visuais. É

Jorge Silva Melo / Artistas Unidos, João Brites / Teatro

artista associado à EIRA. Frequenta o mestrado em

O Bando Alfredo Martins /Teatro Meia Volta. Em 2011

artes visuais EBA-UFRJ (2015-Brasil). É licenciado em

participou no projeto europeu de pesquisa e criação de

Teatro - Ramo Atores pela Escola Superior de Teatro e

performance com novas tecnologias A.D.A.P.T Advancing

Cinema (2009-Portugal). Foi bolseiro da GDA- Gestão

Digital Art Performance Tecniques. Em 2011, criou o seu

dos Direitos dos Artistas (Portugal) na Pós Graduação

primeiro trabalho a solo HIGHLIGHT estreado no âmbito

em Sistema Laban/Bartenieff- Faculdade Angel Vianna/

do Festival Temps d’Images (Lisboa). Desde 2009 colabo-

Laban (2015-Brasil); tem o curso Programa Aprofunda-

ra regularmente com Raquel André tendo criado as pe-

mento_Criação Artística Escola de Artes Visuais Parque

ças: NO DIGITAL, LAST e TURBO_LENTO como o apoio da

Lage (Brasil-2015); tendo realizado ainda workshops

Fundação Calouste Gulbenkian e da Dgartes/Governo de

com Alfredo Martins, Gustavo Ciríaco, João Mota, entre

Portugal. Colabora regularmente com o Serviço Educa-

outros. Até hoje o seu trabalho tem sido apresentado

tivo da Culturgest, destacando as criações POR DETRÁS

em diversos teatros e festivais em Portugal, República

DA CORTINA A CAIXA MAGICA (2012) A HISTÓRIA QUE NÃO

Checa, Espanha, França, Brasil, México, China, Estados

QUERIA SER LIVRO (2013), um espetáculo para crianças

Unidos da América, Argentina e Uruguai. Como intérpre-

dos 6 aos 10 anos de idade.

te trabalhou com os coreógrafos Francisco Camacho/

LEONOR CABRAL
É licenciada em Teatro – Formação de Atores (ESTC)

projeto O Barbeiro do Intendente. É colaboradora regular

e tem mestrado em Estudos de Teatro pela FLUL.

do Serviço Educativo da Culturgest desde 2009.

Completou a sua formação com A. Gutkin, Antonio Fava,
Ávila Costa, John Mowat, Nuno Pino Custódio, entre
outros. No teatro, trabalhou sob a direção de: José Peixoto, Elsa Valentim (Teatro dos Aloés), GinaTocchetto,
Rui Rebelo, Sofia Cabrita (Companhia do Chapitô), Nuno
Pino Custódio (ESTE), Joana Antunes, Francisco Salgado, Carlos J. Pessoa (Teatro da Garagem), Marco Paiva,
Tiago Cadete, Catarina Vieira e Solange Freitas, Gonçalo
Amorim (TEP), Tiago Vieira, Filomena Oliveira (Éter
Produção Cultural), Madalena Vitorino, entre outros.
Fez assistência de encenação nos espetáculos 1974 e A
Morte de Danton, encenados por Miguel Seabra e Jorge
Silva Melo, respetivamente. Fez a direção artística do
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BERNARDO DE ALMEIDA
Ator, licenciado em 2007 pela Escola Superior de Tea-

participando em projetos de diversos encenadores e

tro e Cinema. Frequentou workshops intensivos de in-

criadores como Rogério de Carvalho; Joaquim Benite;

terpretação com os diretores João Mota; Jurij Alschitz;

Jorge Silva Melo; Martim Pedroso; Miguel Loureiro; Mi-

Marcia Haufrecht; Angela Schanelec. Em 2011, foi bol-

chel Simonot (FRA); David Pereira Bastos; Jorge Andra-

seiro INOV-ART em Nova Iorque onde ao longo de seis

de; Nuno M Cardoso e Cristina Carvalhal; Álvaro Correia;

meses pesquisou e colaborou com as companhias New

Francisco Salgado; Alfredo Martins; Julia Jarcho (USA);

York City Players; Elevator Repair Service; The Wooster

Mónica Garnel; Rafael Spregelburd (ARG); Tiago Rodri-

Group. Em 2012 integrou a École-des-Maîtres – projeto

gues; Emanuel Aragão (BRA); Ricardo Neves-Neves;

europeu que juntou atores de Portugal, França, Bélgi-

Tiago Cadete e Raquel André. Fez pequenas participa-

ca e Itália sob direção de Rafael Spregelburd, desenvol-

ções em filmes de Tiago Guedes; Leonardo António; Car-

vendo o espetáculo The End of Europe, apresentado nos

los Conceição; António Duarte; Manel Pureza.

quatro países. Tem trabalhado sempre como freelancer,

JONAS LOPES
Chama-se Jonas devido a uma promessa materna

ce Studio. Com saudades do azeite luso, volta para Lis-

aquando do parto, decide oferecer-lhe um nome bíbli-

boa e grava o álbum de Rosa Negra Fado Mutante, editado

co. Entra, mais tarde, na escola Chapitô onde passa três

em 2011, reconhecido com o prémio Carlos Paredes 2012.

anos com professores como Sofia Neuparth, Amélia

Ingressa nesta altura na Escola Superior de Dança, onde

Bentes ou António Pires; faz uma residência artística em

se lança como criador, essencialmente em colaboração

Itália, desenvolve estágio profissional no palco do São

com Lander Patrick. Sente-se um privilegiado por via-

Luiz e almoça com vista sobre o Tejo. Terminado o curso

jar, aprender e trabalhar com nomes do teatro, música e

emigra para Londres. Aí, partilha casa com pessoas que

dança como Margarida Bettencourt, Tiago Guedes, Vera

cresceram num barco ou nos Pirenéus, canta fado em

Mantero, Sofia de Portugal, Madalena Victorino, André

diversos eventos da cidade e frequenta o Pineapple Dan-

Teodósio, Maria João e Mário Laginha, entre outros.

CARLOTA LAGIDO
Bailarina, coreógrafa e figurinista. Dançou com Rui Hor-

festival de videoart em Macau em 2012. Em 2013 fez a sua

ta, Mark Haim, Joana Providencia, Francisco Camacho

primeira incursão no campo das artes plásticas e apre-

e Meg Stuart. O seu trabalho como performer e coreó-

sentou am.or, uma instalação de desenho em parceria

grafa tem características multidisciplinares. Aborda te-

com o escritor F. S. Hill na Galeria da Boavista/Demi-

máticas relativas a questões de identidade e contextos

monde em Lisboa. Estreou a peça RO.GER, no Festival

autobiográficos. O trabalho em vídeo e uma marcada

Temps d’Images em 2014. É figurinista de dança e teatro

componente plástica têm sido elementos presentes nas

desde 1989. É e foi artista associada da EIRA até 2011. É

suas peças; Histórias que a minha mãe nunca me contou,

artista residente da Companhia Olga Roriz. É professora

Ugly, Self, um autorretrato em 39 partes. Em 2009 criou

de dança e design de cena e orienta workshops trans-

Monster uma peça para 13 intérpretes. Foi convidada a

disciplinares.

apresentar not Forget not forgive, no 1º Aniversário do
Museu Berardo em 2008. Estreou The importance of
Nothing, em março de 2012 no Maria Matos. Em 2012,
estreou a peça A Room Full of Dirt em colaboração com
Miguel Bonneville, Festival Temps d’Image/ZDB/FCG. Faz
experimentação no campo da vídeo arte e o seu trabalho Self Portrait on the Train foi selecionado para o VAFA,
dim
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NUNO PATINHO
Frequentou o workshop de Desenho da Galeria Monu-

do para Obras, GEFAC, Marionet, projeto BUH!, Teatrão e

mental em Lisboa, sob a orientação do artista plástico

Teatro do Morcego em Coimbra; com o D.E.M.O. de Gui-

Manuel San Payo em 1989. Frequentou os workshops de

marães; com a EIRA de Lisboa; o CITEC e o CITEMOR –

fotografia da Maumaus – Centro de Contaminação Visual

Festival de Montemor-o-Velho; e o projeto Ruínas de Mon-

em Lisboa, sob a orientação de Álvaro Rosendo, Jürgen

temor-o-Novo. Recentemente tem assinado luz para os

Bock e Roger Meintjes, entre 1992 e 1994. Tem o Curso

grupos de teatro da Cooperativa Bonifrates de Coimbra,

de Cinema e Audiovisual do ISCEM/IFP (Instituto Supe-

D.E.M.O. de Guimarães, projeto Ruinas de Montemor-o-

rior de Comunicação Empresarial / Instituto Franco-

-Novo, e para os criadores/performers Carlota Lagido,

-Português) sob a orientação do cineasta Lauro António,

David Marques, Francisco Camacho, Mariana Tengner

em 1992. Desde 1995 colaborou com A Escola da Noite,

Barros, Miguel Bonneville e Rafael Alvarez.

Cena Lusófona, CITAC, Cooperativa Bonifrates, Encerra-

EIRA
A EIRA é uma estrutura artística sediada em Lisboa que

Paralelamente desenvolve ainda atividades de formação

se dedica ao desenvolvimento e promoção nacional e in-

e sensibilização de público, dirigidas à comunidade em

ternacional da dança contemporânea. Após 20 anos de

geral, que a partir de 2013 passaram a ser desenvolvi-

atividade, a EIRA é hoje reconhecida, nacional e interna-

das nas instalações do Teatro da Voz (Antigo Teatro da

cionalmente, como uma referência por excelência, quer

Graça) no âmbito do Centro de Formação Artística um

enquanto estrutura de criação, produção e programação

projeto concebido e coordenado por Sílvia Real. Desde

artística na área da dança contemporânea, quer enquan-

1996, a EIRA é uma estrutura cofinanciada pelo Governo

to espaço de trabalho e cruzamento de criadores e pro-

de Portugal - Secretário de Estado da Cultura / Direção

jetos artísticos. Desde a sua fundação (1993), a EIRA tem

Geral das Artes e desde 2013 apoiada pela Sociedade de

vindo a produzir e promover, nacional e internacional-

Instrução e Beneficência A Voz do Operário ao nível da

mente, os espetáculos do coreógrafo português Francis-

cedência das suas atuais instalações no bairro da Graça

co Camacho, sendo também responsável administrativa

em Lisboa - Teatro da Voz (Antigo Teatro da Graça).

pela sua atividade em geral. A partir de 1996, alargou a
sua atividade à produção e promoção de um núcleo de
artistas associados à estrutura, pelo qual passaram até
hoje, diversos nomes e gerações de coreógrafos e outros
artistas portugueses. Atualmente o núcleo de artistas
associados à EIRA é constituído por Francisco Camacho (desde 1993), Rafael Alvarez (desde 2005), Mariana
Tengner Barros e Tiago Cadete (desde 2013, tendo sido
estes dois artistas apoiados regularmente pela estrutura desde 2011). A EIRA é também um lugar para a dança
sediado nas instalações do Teatro da Voz (Antigo Teatro
da Graça) o novo espaço de trabalho da EIRA no bairro
da Graça em Lisboa, desde 2013. Ao longo do ano, a EIRA
apoia outros coreógrafos independentes, portugueses
e estrangeiros, através da cedência gratuita de espaço
de ensaio ou organização de residências de criação e
investigação artística ou ainda através da coprodução e
apresentação de obras no âmbito do Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa - Cumplicidades.
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DANÇA / PERFORMANCE

11 MAR

PARTITUUR
de IVANA MÜLLER

dom 15h00 e 16h30 | 45 min. aprox. | m/ 7 anos
lotação 30 participantes
preço 2,503

Direcionado para famílias, Ivana Müller construiu Par-

De Ivana Müller

tituur. Um sistema/jogo performativo que tem como

Com a colaboração de Jefta van Dinther,

objetivo a criação de uma coreografia conjunta. Em

Sarah van Lamsweerde e Martin Kaffarnik

palco não existem espectadores e artistas nos termos

Vozes Jacqueline Corado da Silva,

clássicos da palavra, mas sim participantes ativos

Rita Natálio e Jorge Tomé

do espetáculo, que recebem instruções e sugestões

Coordenação artística

através de auriculares, de forma a desenvolver o jogo.

Sarah van Lamsweerde

Num ambiente de brincadeira e reflexão, os partici-

Nils De Coster e Martin Kaffarnik

pantes observam-se mutuamente, enquanto se po-

Produção I’M’ COMPANY / Matthieu Bajolet e Gerco de Vroeg

sicionam e jogam de acordo com as regras ou não.

Coprodução Tweetakt Festival

Com o decorrer do espetáculo os seus papéis mudam

Apoio Performing Arts Fund NL

Gravação e edição

constantemente, assim como as fronteiras de início
e fim do espetáculo. Neste sentido, Partituur adquire
forma a partir das escolhas, reações e posições que
cada intérprete/público toma.

dim
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IMPRENSA SOBRE PARTITUUR
(…) em um espaço decorado com caixas de papelão numeradas e formas delineadas no chão, ouvimos por divertimento,
música kitsch e vozes amigáveis fazendo perguntas e emitindo instruções.
A maioria das perguntas era sobre nós. O que tu gostas? O que gostarias de ser? E as respostas assumiram a forma de
movimento: dá dois passos para a frente, pula, corre. Como todos estavam a ouvir as mesmas direções e a observarem-se
uns aos outros, as respostas eram públicas. Todo mundo saberia se preferias fazer teatro ou construção. Um segmento
de instruções era explicitamente sobre olhar para os outros e fazer julgamentos: Adivinha quem é o mais novo, qual é o
animal de estimação do professor. Ou, de forma inimaginável, quem não viu o filme “Frozen”?
(…)
um jogo de festa para crianças, “Partituur” passou o teste essencial de manter as crianças entretidas. Uma menina deu a
sua própria avaliação: “Eu não queria que isto acabasse”.
Brian Seibert in The New York Times

BIOGRAFIA
IVANA MÜLLER
Coreógrafa, artista e autora de textos. Através das suas

Embora desenvolva trabalho nas várias áreas ar-

obras coreográficas e teatrais, performances, insta-

tísticas, o teatro é sua a principal área de referên-

lações, textos, vídeo-palestras, peças de áudio, visitas

cia. Das suas peças destaca: Heavy Are My Thou-

guiadas e trabalhos na internet, repensa a política dos

ghts (2003), Under My Skin (2005), While We Were

espetáculos e o espetacular, revisita o lugar imaginário

Holding It Together (2006), Playing Ensemble Again And

e a imaginação, questiona a noção de “participação”, in-

Again (2008), Working Titles (2010), 60 Minutes of Oppor-

vestiga a ideia de valor e a sua representação, e continua

tunism (2010), Partituur (2011), In Common (2012), We Are

a inspirar-se na relação entre o performer e o especta-

Still Watching (2012), Positions (2013) e Edges (2016) –

dor.

sendo apresentadas em alguns dos principais festivais
e teatros da Europa, E.U.A. e Ásia nos últimos 12 anos.

Cria muitas vezes nas suas peças estado de “possibilida-

Ivana Müller nasceu em Zagreb, cresceu na Croácia e

de”, convidando os espectadores a envolverem-se cole-

Amesterdão. Atualmente mora em Paris e trabalha in-

tivamente ou individualmente na experiência de imagi-

ternacionalmente.

nar e reinventar essa forma de “possibilidade”.
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© Rafaela Santos

LEITURAS

12 a 16 MAR

LEITURA EM VOZ ALTA DE POESIA PORTUGUESA
orientação RAFAELA SANTOS

seg, ter, qui e sex 10h00 e 15h00 | qua 10h00 | 120 min.
público-alvo 3ºciclo do Ensino Básico | lotação 1 turma por sessão
preço 1,503

Como tornar a leitura em voz alta de poesia portuguesa, num momento de descoberta e emoção?
Como destruir a ideia de que ler poesia é “chato” e
uma coisa antiga?
É com estas questões em mente que Rafaela Santos
se lança neste desafio proposto pelo Teatro Viriato.
A formadora, encenadora e atriz pretende enfrentar
de forma dinâmica e expressiva o tom monocórdico,
rimado e declamatório em que a leitura de poesia
quase sempre cai.
Em oposição Rafaela Santos irá desafiar os participantes a enaltecer as imagens e emoções, que as
metáforas na poesia revelam. Os poemas que irão ser
trabalhados integram o plano curricular do 3º ciclo do
ensino básico.
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BIOGRAFIA
RAFAELA SANTOS
Terminou a licenciatura Bi-etápica de Teatro e Educação,

ção de Rogério de Carvalho, estreou em outubro no Tea-

em 2007, e o bacharelato em formação de atores, em

tro Viriato (Viseu); apresentações no Teatro Meridional

1995, na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

(Lisboa), Oficina Municipal do Teatro – Teatrão (Coim-

Fez o curso de formação de atores do IFICT, em 1991.

bra), mala voadora.porto (Porto), As Casas do Visconde

É cofundadora da Amarelo Silvestre (www.amarelosil-

(Canas de Senhorim), NACO (Carregal do Sal), Auditório

vestre.com) companhia profissional de teatro sedeada

dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, di-

em Canas de Senhorim, assumindo a direção artística,

gressão Brasil julho 2016 cofinanciada pela Fundação

juntamente com Fernando Giestas, dramaturgo. Desde

Calouste Gulbenkian e Fundação GDA: Salvador (Teatro

2009, a Amarelo Silvestre criou e produziu: Mulher Mim,

Vila Velha), São Paulo, Belo Horizonte, Angra dos Reis; o

em 2010, que estreou no Teatro Viriato (coprodução Tea-

que é que o pai não te contou da Guerra, 2015, coprodução

tro Viriato e Centro Cultural Vila Flor), apresentado no

Amarelo Silvestre e Teatro Nacional São João, encena-

Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Clube Estefânia/

ção de Rogério de Carvalho, com dramaturgia Fernando

Espaço Escola das Mulheres e Teatro Taborda – Teatro

Giestas, estreou no Teatro Campo Alegre (Porto), apre-

da Garagem (Lisboa), NACO (Carregal do Sal), Teatro

sentações no Centro de Arte de Ovar e no São Luiz Teatro

da Cerca de São Bernardo – A Escola da Noite, projeto

Municipal (Lisboa) em 2016; Mina, coprodução Amarelo

cofinanciado pela Direção-Geral das Artes de Espetácu-

Silvestre, Fundação Lapa do Lobo e Câmara Municipal

lo; Sonhos Rotos, julho 2011, espetáculo apresentado no

de Nelas, estreou em dezembro 2016, com reposição em

Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro - Es-

maio 2017 nas Minas da Urgeiriça, Canas de Senhorim,

panha (iniciativa Almagro Off), onde foi distinguido com

espetáculo com a comunidade do Município de Nelas,

Menção Especial do Júri; João Torto, 2012, coprodução

projeto cofinanciado pela Direção-Geral das Artes; Mu-

Amarelo Silvestre, Teatro Nacional D. Maria II e Funda-

seu da Existência, coprodução Amarelo Silvestre, Teatro

ção Lapa do Lobo, estreou em março de 2012 no Teatro

Viriato e Centro Cultural Vila Flor, estreou em abril 2016

Nacional D. Maria II, residência artística, em 2011, no

no Clube de Viseu – Teatro Viriato (Viseu), apresentações

Teatro Viriato (Viseu), cofinanciado pela Direção-Geral

no Museu Júlio Dinis – Centro de Arte de Ovar, Centro

das Artes; Raiz de Memória, 2012, coprodução Amare-

das Artes do Espetáculo de Sever do Vouga, Platafor-

lo Silvestre e Teatro Viriato, estreou em julho 2012 no

ma das Artes e Criatividade – Centro Cultural Vila Flor

Teatro Viriato (Viseu), com utentes do lar de idosos e do

(Guimarães), Teatro Virgínia (Torres Novas), Convento

centro de dia da Associação de Solidariedade Social da

de São Francisco (Coimbra); Cineteatro de Nelas. Outros

Freguesia de Abraveses; MIGRAR, entre 2012 e 2017, co-

projetos encenação e interpretação Em 2013, integrou a

criou e interpretou com Fernando Giestas, em Ovar (La

equipa artística do espetáculo VISSAIUM, que tem tam-

Fin Terrible), Ílhavo (CCI), Guimarães (CCVila Flor), Porto

bém cocriação de Ana Bento e Graeme Pulleyn e direção

(Serralves em Festa’14), Torres Novas (Teatro Virgínia),

de Maria Gil. O projeto estreou no Teatro Viriato em ou-

Oliveira do Bairro (Quartel das Artes); Mar Alto Atrás

tubro de 2013 e manteve-se em cena durante 2014. Em

da Porta, 2013, estreou no Brasil (SP), inspirado no uni-

2014, cocriou com Madalena Victorino, o espetáculo Rua

verso plástico e poético de Fernando Lemos, antestreia

Direita que Finalmente se Entorta, espetáculo integrado

nacional no Naco (Oliveirinha); Sangue na Guelra, 2013,

no Festival de Artes VISEU A 24 MAI a 01 JUN’14, produ-

coprodução Amarelo Silvestre e Teatro Viriato, encena-

zido pelo Teatro Viriato. No âmbito deste festival partici-
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pou ainda em Histórias de Terror para Adormecer, projeto
que contou com a parceria do grupo de dramaturgos da
Amarelo Silvestre, bem como no teatro radiofónico Rádio Drama. Fez apoio de movimento no espetáculo A Voz
do Rock, dirigido por Ana Bento e Ricardo Augusto, desenvolvido também durante o Festival de Artes VISEU A...
Antes da Amarelo Silvestre, encenou Areena (2000), em
conjunto com Carla Bolito, no CCB; Alices (2005), texto
de Susan Sontag, no Teatro da Garagem e Teatro Viriato
(2006); e Mexe-te! (2007), no Teatro Viriato, já com dramaturgia de Fernando Giestas. Rafaela Santos estreou-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de Joyce
Carol Oates, encenação de Jorge Silva Melo, tendo, desde então, trabalhado com diversos encenadores, como
Rogério de Carvalho, John Mowat, Bruno Bravo, Ana
Nave, João Brites, Sandra Faleiro, Diogo Dória, Christinne Laurent, Maria Emília Correia, Ana Támen, António
Pires, Graeme Pulleyn, Sónia Barbosa, entre outros. Recebeu o Prémio Melhor Atriz – Teatro na Década, com a
sua interpretação em Sob um bosque de leite, de Dylan
Thomas, com encenação de Sandra Faleiro, no Acarte,
em 1996. Em Dança, participou em espetáculos de Olga
Roriz (Anjos e arcanjos…) e Madalena Vitorino (Caruma).
Entre 1999 e 2009, participou em diversos telefilmes e
curtas e longas-metragens de cinema, com realizadores
como Jeanne Waltz, Manuel Mozos, Alain Tanner, Rosa
Coutinho Cabral, Jorge Silva Melo, Raquel Freire, Edgar
Pera, Rita Nunes e Jean Teddy Filippe, entre outros. Já
participou em algumas séries e telenovelas para vários
canais de Televisão portugueses. Foi colaboradora regular do Serviço Educativo/ Sentido Criativo do Teatro
Viriato, entre 2004 e 2008. Colabora com o Teatro Mais
Pequeno do Mundo desde 2011, projeto dirigido por Graeme Pulleyn, que esteve presente em Serralves Em Festa
(Porto), no Teatro Maria Matos (Lisboa), Centro Cultural
Vila Flor (Guimarães), Feira de São Mateus, entre outros.
Foi formadora de Teatro e Expressão Dramática do Lugar Presente/Companhia Paulo Ribeiro em Viseu, entre
2004 e 2016.
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© Mulher lendo no topo da escada, 1920 – Bettmann

LEITURAS

14 MAR

NOITE FORA

LEITURAS E CONVERSAS SOBRE TEATRO
organização SÓNIA BARBOSA e TEATRO VIRIATO
encenador convidado FRAGA

qua 21h30 | 120 min. aprox. | m/ 16 anos
lotação 30 participantes
Entrada gratuita

Sónia Barbosa, Jorge Fraga e Guilherme Gomes são

Encenador Fraga

alguns dos nomes que vão integrar o novo projeto do

Intérpretes Catarina Fraga, Lara Cindy,

Teatro Viriato. Intitulado Noite Fora, consiste na orga-

Raquel Costa e Sofia Moura

nização de encontros abertos ao público para leituras

Obra Antes que a noite venha,

em voz alta de textos teatrais. Em cada encontro será

de Eduarda Dionísio

apresentada uma obra ou um autor, que será escolhido pelo artista convidado. Não existindo temáticas
impostas, o leque das escolhas poderá conter textos
e artistas contemporâneos ou clássicos, portugueses ou estrageiros, conhecidos ou desconhecidos.
Tendo como atmosfera um ambiente acolhedor e informal, Noite Fora convida à fruição do pensamento, à reflexão, à discussão e ao conhecimento, privilegiando o envolvimento de todos os participantes,
mais do que criação de um momento performativo.
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BIOGRAFIAS
SÓNIA BARBOSA
Nasceu em Barcelos. Viveu no Porto entre 1994 e 2002.

de Aquilino Ribeiro (Projeto Off, 2015) e Ivan ou a Dúvi-

Viveu em Roma (Itália) entre 2002 e 2009. Vive em Viseu

da, a partir de Os Irmãos Karamázov, de F. Dostoiévski

desde 2009. Licenciou-se em Estudos Teatrais na ES-

(Estreia no Teatro Viriato, 2017), entre outras. Em 2018,

MAE do Porto em 1999. Ao longo de quase 20 anos tem

iniciará o projeto de leituras de teatro Noite Fora. Orienta

trabalhado em teatro, principalmente como atriz, mas

laboratórios, aulas de teatro e expressão dramática em

também noutros papéis (criadora, encenadora, figuri-

vários contextos desde o ano de 2000 (Câmara Munici-

nista, cenógrafa, produtora, assistente…), com diversos

pal de Sta. Maria da Feira, Associazione Historia-Roma,

artistas e contextos entre Portugal e Itália. Entre eles

Universidade de Génova, Lugar Presente/Companhia

encontramos Nuno Cardoso, Andrej Sadowsky, Pierre

Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação

Voltz, Fortunato Cerlino, Francesco Saponaro, Luciano

Naco, Fundação Lapa do Lobo, etc). Atualmente leciona

Melchionna, Emanuela Guaiana, Cristina Pezzoli, Leti-

Interpretação, no Curso articulado de dança, 8º ano e no

zia Russo, Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou

curso livre de Teatro na Escola Lugar Presente, Viseu.

Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, Graeme

É docente da disciplina de Interpretação do 3º ano do

Pulleyn, Rafaela Santos, Joana Craveiro, Madalena Vic-

curso de Artes do Espetáculo – Interpretação da Esco-

torino, Giacomo Scalisi, Nuno Nunes e Rogério de Car-

la Profissional Eptoliva, Tábua. É também docente na

valho. Desde que regressou a Portugal tem-se dedicado

licenciatura de Animação Cultural e na Pós-Graduação

cada vez mais às suas próprias criações e encenações.

de Teatro Aplicado na Escola Superior de Educação de

Entre elas encontram-se o Crime e Salvação, a partir de

Viseu.

Marguerite Yourcenar, (Naco, 2009), Pinóquio, a partir de
Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato,

Sónia Barbosa frequenta o Doutoramento em Estudos

2010), Os malandros, a partir de Bertolt Brecht (Projeto

de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de

Off, 2011), Eira, a partir de Ana de Castro Osório e Vergílio

Lisboa, com o Projeto/Tese Projeto Karamázov pesquisa

Ferreira (Naco, 2011), ÁrvoreSer, a partir de Ítalo Calvino

e criação teatral a partir da obra Os Irmãos Karamázov,

(Teatro Viriato, 2012), Suspenso, a partir de Saviano, Dos-

de Fiodor Dostoiévski. As linhas diretrizes do seu tra-

toievski, Henry Miller e Dylan Thomas (Jardins Efémeros,

balho passam por uma preocupação com o estreitar a

2012), Um Sonho, a partir de W. Shakespeare (Projeto Off,

comunicação com o público, evidenciando as componen-

2013), Babel, de Letizia Russo (Propositário Azul, 2013),

tes emocional, sensorial e de relação física entre espe-

Pequenos Delitos, vários autores (Projeto Off, 2014) Den-

táculo e espectador; e uma cuidadosa escolha dos textos

tro, a partir de Anton Tchekov e outras histórias da vida

e das temáticas, onde a palavra na sua forma e no seu

(Jardins Efémeros, 2014), Volfrâmio – Cenas duma aldeia

conteúdo é muito valorizada.

de camponeses mineiros, a partir do romance Volfrâmio,

GUILHERME GOMES
Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e

(2016), Beijo do Escorpião (2014), Filhos do Rock (2013) e

Cinema de Lisboa. Integrou o elenco de algumas tele-

Música Maestro (2013).

novelas e séries televisivas, tais como: A única Mulher
dim
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Na área do cinema fez parte do elenco de Ruth, de An-

pação em projetos mais recentes como Um D. João Por-

tónio Botelho, Turno da Noite, de Hugo Pedro, Depois dos

tuguês, de Luis Miguel Cintra, Jardim Zoológico de Vidro,

Nossos Ídolos, de Ricardo Penedo, e Segunda Porta à Di-

de Jorge Silva Melo, Topografia, do Teatro da Cidade, A

reita, de José Nogueira.

Estupidez, de Rafael Spregelburd, entre outros.

No entanto, é no teatro que tem vindo a desenvolver a
maioria dos seus trabalhos. Destacando a sua partici-

FRAGA
Criador Teatral, Ator e Professor na ESE/Instituto Poli-

Woyzeck, de Georg Büchner com o Teatro da Academia

técnico de Viseu. Em 1975, foi assistente de encenação

de Viseu espetáculo vencedor do Prémio FATAL 2012.

de J. A. Osório Mateus e, posteriormente, de Angel Fácio

Tudo A Nu e O Apartamento, com Tenda Produções, Câ-

em A Noite dos Assassinos.

mara de Eco, com a Zunzum.

Foi membro fundador do Teatro A CENTELHA e da Com-

Destacamos dos muitos atores que dirigiu os seguintes:

panhia de Teatro de Viseu. Desde 1976 que tem colabo-

Alberto Vilar, Ana Bustorff, Ângela Pinto, Augusto Porte-

rado com várias Companhias de Teatro - Os Cómicos, A

la, Bruno Schiapa, Catarina Fraga, Cármen Santos, Cláu-

Centelha, Companhia de Teatro de Viseu, Teatro da Aca-

dia Startmiller, Elmano Sanches, Gonçalo Dinis, Heitor

demia, Teatro da Universidade Católica, TEUC, Efémero

Lourenço, Helder Gamboa, Henrique Viana, Inês Castell

Teatro, Teatro da Trindade, Grupo de Teatro da Universi-

Branco, João Didelet, João Lagarto, João Ricardo, Jor-

dade Nova de Lisboa; Teatro Viteotónius; CETA; TENDA

ge Corrula, José Moura Ramos, Lavinia Moreira, Leonor

Produções; Teatro Viriato - Viseu; GrETUA - Universida-

Seixas, Mário Jaques, Mª João Abreu, Miguel Moreira,

de de Aveiro; - na conceção direção e espaço cénico e

Nuno Melo, Pedro Barroso, Raul Solnado, Ricardo Mou-

também como ator.

ra, Rodrigo Santos, Rui de Carvalho, Rui Mendes, Sandra Celas, Silvie Dias, Vera Paz, Victor Esteves, Victor de

Destacam-se as encenações, entre muitas: Unhas de
Fome - O Avarento, de Moliére; A Casa de Bernarda Alba,
de F. G. Lorca e Constantino Marquês de Carabaz, de JM
Fraga (Teatro Viteotónius); Proof, de David Auburn, Os
Amores de Dom Perlimpimpim Com Beliza Em Seu Jardim, de F. G. Lorca (Teatro Aveiro); MX6, de JM. Fraga
a partir de Seis Mulheres sob escuta, de Jaime Rocha,
Romeu e Julieta, O Magifico Reitor, Viriato, 1755, O Grande
Terramoto, de Filomena Oliveira e Miguel Real (Teatro da
Trindade); A Cosmética do Inimigo, de Amelie Nothomb,
Os Marginais, de JM. Fraga a partir de Bernardo Santareno (Efémero Teatro); O Casamento do Pequeno Burguês,
de B. Brecht (CETA); Happy Hour, a partir de Eu sei que
vou-te amar, de Arnaldo Jabor, Close-up, a partir de As
Criadas, de Jean Genet (Projeto Independente); Mitodópulos, de JM. Fraga (Teatro Viriato); A Exceção e a Regra,
de B. Brecht, Falar Verdade a Mentir, de Almeida Garrett,
Crónicas, Inquirições e Retratos: Contributos para a Identificação do Rei Primeiro D. Afonso Henriques O Conquistador, de JM. Fraga (Teatro da Academia Viseu); Closer, e
O Apartamento, TENDA produções; Rossio, Teatro Viriato Viseu; E(n)XAME (GrETUA - Universidade de Aveiro) e
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Sousa e Vladimir Franklin.

© Paulo Cunha Martins

MÚSICA

17 MAR

MÃO MORTA
sáb 21h30 | 80 min. | m/ 6 anos
preço B: 153 (plateias e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 7,503 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88)

Ao longo das três últimas décadas, os Mão Morta têm

Voz Adolfo Luxúria Canibal

tido uma palavra a dizer no mundo rock em Portugal.

Bateria Miguel Pedro

Com doze discos de originais, a banda de Braga dividiu

Teclado e guitarra António Rafael

opiniões, criou alguns hinos geracionais e tornou-se um

Guitarra Sapo e Vasco Vaz

dos vértices máximos do rock nacional.

Baixo Joana Longobardj

2017 ficou marcado pelo regresso do coletivo, mais
amadurecido mas nunca domesticado. Com concertos
de norte a sul do país, a banda celebrou os 25 anos do
álbum Mutantes s. 21, e lançou ainda o disco Mão Morta

CONVERSA

+ Remix Ensemble, o qual junta diferentes sonoridades

17 MAR | sáb 16h00

que resultam num som inesperado e surpreendente.

CONVERSA COM
ASSOCIAÇÃO FORA DE REBANHO
e os músicos ADOLFO LUXÚRIA
CANIBAL, RAFAEL MACHADO
e MIGUEL PEDRO

Em 2018, a banda de rock portuguesa trará novidades, o
lançamento de um novo disco e uma nova tour, nos quais
a voz de Adolfo Luxúria Canibal fará novas crónicas de
desespero e resistência do país e do mundo que o(s)
inspira. O concerto que apresentam no Teatro Viriato
levantará a cortina sobre os novos projetos do coletivo.

Todos os públicos | Entrada Gratuita

dim
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IMPRENSA SOBRE MÃO MORTA
Foi um momento de viragem, para a carreira dos Mão Morta, que até então apenas eram conhecidos nos meios mais underground do rock alternativo, onde já eram reis e senhores. Mas tudo mudou há 25 anos, quando, a 9 de dezembro de 1992, a
banda liderada pelo icónico Adolfo Luxúria Canibal editou o álbum Mutantes S.21, que lhes abriria as portas para o grande
público, tornando-os numa das maiores referências do rock nacional. Um dos grandes responsáveis por isso foi Pop-Off, um
programa dedicado às franjas mais alternativas do pop-rock português, que então passava na RTP2 e que fez um vídeo do
tema Budapeste, da autoria de Nuno Tudela, tornado numa espécie de realizador oficial do grupo, que conta já com mais de
três décadas de carreira e uma dúzia de discos de originais – a que se somam mais alguns registos ao vivo e compilações.
A visibilidade conseguida na televisão tornou o tema também num êxito radiofónico, fazendo com que frases como “Sempre
a abrir a noite toda, sempre a rock & rolar” ou “charro aqui charro ali, mais uma vodka para atestar” entrassem em definitivo
para a memória coletiva do rock português. Com uma temática que relata histórias em ambientes urbanos, passadas num
futuro então ainda distante, mas que agora soa tão próximo e presente, todos os nove temas Mutantes S.21 possuem nomes
de cidades e serão interpretados na totalidade neste concerto, incluindo Shambalah (O Reino da Luz), Istambul (Um Grito)
e Marraquexe (Pç. das Moscas Mortas), que nunca antes tinham sido tocadas ao vivo.
Miguel Judas in Revista Visão

BIOGRAFIA
MÃO MORTA
Ao longo das três últimas décadas, os Mão Morta têm
tido sempre uma palavra a dizer no rumo do rock em
Portugal. Com uma discografia que soma mais de doze
discos de originais (aos quais se juntam registos ao vivo
ou compilações), a banda de Braga dividiu opiniões,
criou alguns hinos geracionais e tornou-se um dos vértices máximos do rock nacional. Vencedores de múltiplas
distinções de disco do ano, os Mão Morta representam o
raro caso de sintonia entre os aplausos da crítica e uma
inequívoca deferência do público.
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DANÇA

24 MAR

SÍNDROME
COMPANHIA OLGA RORIZ

sáb 21h30 | 80 min. | m/ 12 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 88)

Síndrome desenvolve-se num ambiente de utopia

Direção Olga Roriz

como uma suspensão da realidade, em busca do que

Interpretação André De Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre,

ficou esquecido, do que se perdeu.

Bruno Alves, Carla Ribeiro, Francisco Rolo e Marta Lobato Faria
Seleção musical Olga Roriz e João Rapozo

Vive-se a verdade, as expectativas, as aspirações e

Música Sinfonia Nº4 de Arvo Part

desencantos. Baralham-se as convenções, e faz-se

(Gravação da Orquestra Filarmónica de Los Angeles,

daquele lugar um outro, ou apenas um palco a existir

Conduzida por Esa-Pekka Salonen), Excerto do som do filme

como tal, numa relação entre o ser humano, o tempo,

“Satantango” de Béla Tarr, Max Richter, Kroke

o espaço e a matéria.

Espaço cénico e figurinos Olga Roriz
Desenho de luz Cristina Piedade

Naqueles corpos reconstroem-se os afetos, o mundo

Acompanhamento dramatúrgico Sara Carinhas

imprime-se no olhar, no rosto, no corpo e nas palavras,

Pós-produção áudio João Rapozo

em direção a outros caminhos do sentir.

Montagem e operação de luz João Chicó (Contrapeso)
Montagem e operação de som Sérgio Milhano (Ponto Zurca)
Assistência de cenografia e figurinos Maria Ribeiro e Miguel Justino
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SOBRE SÍNDROME
Síndrome parte de Antes que matem os Elefantes transformando-o num novo espaço, solitário e individual, envolto num
ambiente de utopia como uma suspensão da realidade, em busca do que ficou esquecido, do que se perdeu.
Vive-se a verdade, as expectativas, as aspirações e desencantos.
Baralham-se as convenções, e faz-se daquele lugar um outro, ou apenas um palco a existir como tal, numa relação entre o
ser humano, o tempo, o espaço e a matéria. Naqueles corpos reconstroem-se os afetos, o mundo imprime-se no olhar, no
rosto, no corpo e nas palavras, em direção a outros caminhos do sentir.
Olga Roriz (17 de maio 2017)

Este lugar acolhe as personagens assim como as atira para fora quando a sua função se esgota. Síndrome é o oposto de Antes que matem os Elefantes, é o oposto da realidade, nada é palpável ou definível. Síndrome, sendo em seguimento de uma
peça sobre a guerra, por oposição, encontra-se num nenhures, num tempo depois do tempo antes, num tempo antes de
sabermos.
Síndrome é uma miragem. O lugar está lá antes de tudo mas não existe.
O pulsar da luz marca o início de toda a ação. Desvendando e ocultando o que está para vir ou o que nunca existiu. Ouvem-se
memórias de guerra, descrições de casas destruídas, imagens ausentes de homens, mulheres e crianças. Cada um procura
reconstruir-se, exaltando, lamentando, retraindo-se ou abandonando-se ao desejo. É uma lenta marcha fúnebre.
Olga Roriz (13 de junho 2017)

IMPRENSA SOBRE SÍNDROME
Síndrome parte da peça anterior, Antes que Matem os Elefantes, onde várias pessoas viveram num compartimento, talvez
um quarto, numa casa de Alepo, na Síria, debaixo de fogo.
Agora, Síndrome, de Olga Roriz, parte dessa ideia mas é a saída para uma certa ideia de rua, uma certa ideia, talvez interior,
o que fazer com este momento do mundo? Refazer, não é necessariamente reconstruir, tijolo por tijolo. Mesmo que seja
fundamental reconstruir as ruas, aqui o que a coreógrafa quis foi refazer o que está por dentro e saiu da Síria e de Alepo e
olhou mais de cima.
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O mundo é muito maior e diante da desgraça, e depois da tempestade há sempre um outro olhar. Esse é o ponto de partida
para Síndrome, que tem ainda os blocos de pedra, em ruínas, a terra no chão, momentos de coreografias de Olga Roriz que
estão aqui em Síndrome, porque afinal é preciso reconstruir a partir de dentro, refazer, erguer-se e seguir, e para isso a
coreografa chamou a atriz Sara Carinhas, a filha que trabalha assim, pela primeira vez, ao lado da mãe. O que fazer depois
da guerra, ou ainda a guerrear dentro de nós, o que fazer, para onde ir, o que refazer.
José Carlos Barreto in TSF

“Surgiram-me várias questões, porque eu não queria manter-me nesse lugar específico, e falar apenas na guerra da Síria.
Este novo espetáculo acabou por se basear naquele momento vivido depois de uma grande catástrofe na vida, na forma como
se vive interiormente”, apontou.
Para Olga Roriz, depois de um acontecimento catastrófico, seja a nível mais pessoal - a morte de um ente querido, a perda
da casa ou do emprego - ou mais global, como uma guerra ou calamidade natural, com grande destruição de vidas e bens,
resta “uma terra de ninguém, um lugar de encontro interior, consigo e com os outros, para depois recomeçar”.
A coreógrafa quis que a guerra na Síria fosse o palco de “Antes que matem os Elefantes” para funcionar como um alerta para
uma reflexão coletiva sobre o conflito naquele país.
Agora, com os mesmos sete bailarinos da peça anterior, o cenário elaborado desapareceu, ficando apenas alguns objetos
que pediu aos intérpretes para trazerem: “O que levamos quando saímos de casa a correr, quando acontece uma tragédia”.
Há uma mala de viagem, uma coleção de livros rasgados, num cenário “que é uma mescla de um espaço inóspito, mas também de imaginação”.
Sobre o título - “Síndrome” - a coreógrafa referiu que significa toda a situação terrível da vivência desse momento depois da
catástrofe, que apresenta um conjunto de sinais malignos”.
Agência Lusa

BIOGRAFIAS
OLGA RORIZ
Natural de Viana do Castelo teve como formação artísti-

foi primeira bailarina e coreógrafa principal.

ca na área da Dança o curso da Escola de Dança do Teatro Nacional de S. Carlos com Ana Ivanova e o curso da

Em maio de 1992, assumiu a direção artística da Compa-

Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa.

nhia de Dança de Lisboa.

Em 1976, integrou o elenco do Ballet Gulbenkian sob a

Em fevereiro de 1995, fundou a Companhia Olga Roriz, da

direção de Jorge Salavisa, permanecendo até 1992 onde

qual é diretora e coreógrafa.
dim
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O seu reportório na área da dança, teatro e vídeo é cons-

Várias das suas obras estão editadas em DVD pela pro-

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

dutora Real Ficção, realizadas por Rui Simões.

Treze Gestos de um Corpo, Isolda, Casta Diva, Pedro e Inês,
Paraíso, Electra, Nortada e A Sagração da primavera.

Uma extensa biografia sobre a sua vida e obra foi editada, em 2006, pela Assírio&Alvim com texto de Mónica

Criou e remontou peças para um vasto número de Com-

Guerreiro.

panhias nacionais e estrangeiras entre elas o Ballet
Gulbenkian e Companhia Nacional de Bailado (Portu-

Desde 1982 Olga Roriz é distinguida com relevantes pré-

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

mios nacionais e estrangeiros. Entre eles destacam-se

(Mónaco), Ballet Nacional de Espanha, English National

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

Ballet (Inglaterra), American Reportory Ballet (E.U.A.),

Prémio da melhor coreografia da Revista Londrina Time-

Maggio Danza e Alla Scala (Itália).

-Out (1993), Prémio Almada (2004), Condecoração com a
insígnia da Ordem do Infante D. Henrique – Grande Oficial

Internacionalmente os seus trabalhos foram apresenta-

pelo Presidente da República (2004), Grande Prémio da

dos nas principais capitais Europeias, assim como nos

Sociedade Portuguesa de Autores e Milleniumbcp (2008),

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

Prémio da Latinidade (2012).

lândia. Tem um vasto percurso de criação de movimento
para o Teatro e Ópera. Na área do cinema realizou três
filmes, Felicitações Madame, A Sesta e Interiores.

COMPANHIA OLGA RORIZ
A Companhia Olga Roriz, fundada em 1995 com o apoio
financeiro do Ministério da Cultura e dirigida pela coreógrafa Olga Roriz, tem sido ao longo destes 22 anos uma
referência de qualidade profissional e artística no panorama nacional e internacional da dança contemporânea
portuguesa.
A Companhia Olga Roriz caracteriza-se e diferencia-se
pelo facto de ser uma companhia de autor que criou uma
vasta obra com um perfil e estilo próprios. Todas as produções são o resultado de um intenso processo criativo,
de investigação, partilha e reflexão.
Esta Companhia tem apresentado as suas produções em
todos os espaços culturais de referência nacionais. Internacionalmente já atuou em Cabo Verde, França, Itália,
Alemanha, Polónia, Brasil, Espanha, Checoslováquia,
EUA, Macau, Coreia do Sul e Moçambique.
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26 e 27 MAR

PREÇO
ESPECIAL

PERGUNTAR,… CAMINHO COM ARTE

p/ as 2 oficinas

OFICINA

143

orientação CLÁUDIA SOUSA

seg e ter 14h30 às 18h30
público-alvo dos 10 aos 12 anos
lotação 12 participantes | preço 83

Para o início das férias da Páscoa, a artista Cláudia
Sousa sugere um percurso sensorial e expressivo, que
aborda diferentes temas, diferentes formas artísticas e
apela à resposta expressiva dos participantes. Um quadro, uma música, um texto, uma dança, um filme, que
nos confronta e se transforma. Tudo pode ser motivo de
desafio de expressão e comunicação.
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© Rui Vitorino Santos

28 e 29 MAR

PREÇO
ESPECIAL

LANÇAR

p/ as 2 oficinas

OFICINA

COMPANHIA ERVA DANINHA

qua e qui 14h30 às 18h30
público-alvo dos 10 aos 12 anos
lotação 12 participantes | preço 83

Lançar e recolher, colocar e retirar, equilibrar e tombar.
A companhia Erva Daninha desafia os participantes desta
oficina a experimentarem o malabarismo de forma simples e divertida. Com um trabalho reconhecido na área do
novo circo, a Erva Daninha pretende que todos se sintam
convidados a descobrir uma das técnicas circenses.
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© DR

MÚSICA

28 MAR

IMPERMANENCE
qua 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos
preço 53 // descontos não aplicáveis

Na música, como na vida, a impermanência das coisas é a

Composição e trompete

única verdade que alimenta o desenvolvimento e a criati-

Susana Santos Silva

vidade da nossa existência. Quando nos apercebemos da-

Saxofone e flauta João Pedro Brandão

quilo que uma coisa é, esta já não o é da mesma forma.

Piano Hugo Raro

Ou somos nós que olhamos para ela de outra maneira.

Contrabaixo Torbjörn Zetterberg

Partindo destas reflexões, Susana Santos Silva lança este

Bateria Marcos Cavaleiro

projeto musical que se recria e transforma a cada momen-

Vídeo em tempo real Ana Carvalho

to e nunca se repete. Com raízes na tradição jazzística e
fortemente ligada à improvisação livre e experimental, os
sons que daí resultam fazem parte de uma história musical impermanente e em constante evolução.
A trompetista, improvisadora e compositora, já um nome
de referência do jazz contemporâneo e música improvisada dentro e fora de Portugal, reúne neste projeto João
Pedro Brandão, Hugo Raro e Marcos Cavaleiro, músicos
do Porto e seus colaboradores de longa data, e também
Torbjörn Zetterberg, contrabaixista sueco com quem tem
trabalhado assiduamente nos últimos quatro anos.
Este concerto terá a particularidade de contar com a participação da artista multimédia Ana Carvalho, que irá realizar vídeo em tempo real.
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PERFORMANCE

29 MAR

PACAP
FORUM DANÇA

qui horário a definir | m/ 12 anos
Apresentações seguidas de conversa com os artistas e coordenador do projecto.
Em breve informação mais detalhada do programa de apresentações
CEE*: a definir
Entrada gratuita

*comunidade do espectador emancipado

O Teatro Viriato recebe a apresentação dos trabalhos de

com uma investigação teórica e o exercício de práticas

criadores ou coletivos de criadores que frequentaram a

de corpo e movimento. Cada edição do programa tem

primeira edição do PACAP – Programa Avançado de Cria-

uma duração entre 4 e 6 meses e decorre com a Cura-

ção em Artes Performativas do Forum Dança.

doria de um artista do campo performativo. Patrícia
Portela foi a curadora desta primeira edição.

Hibridismo, Dramaturgias do Espaço e Arte Fantasma foi o
tema apresentado aos 15 participantes da edição 1 do PACAP. Acompanhada por colaboradores de diversas áreas
das artes e da filosofia, na qualidade de curadora, Patrícia
Portela desenhou um período de 6 meses de laboratório
de pesquisa e criação acompanhada para este grupo de

Criação e interpretação Participantes da edição 1 do PACAP

criadores, que agora partilham com o público algumas

Direção Forum Dança Dora Carvalho

das suas obras.

Curadoria Patrícia Portela
Apoios PRADO, Coffeepaste, O Rumo do Fumo, TAGV, Teatro Viriato,

O PACAP é o mais recente programa de formação/cria-

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Casa Fernando

ção do Forum Dança, dedicado a profissionais e estu-

Pessoa, Bioino, Frame, Causas Comuns, ACCCA, alkantara, Eira

dantes de áreas artísticas que pretendem investir num

O Forum Dança é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura/

período de experimentação avançada conciliando-o

Direção Geral das Artes
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SOBRE PACAP
Hibridismo, Dramaturgias do Espaço e Arte Fantasma foi o tema apresentado aos 15 participantes da edição 1 do PACAP.
Acompanhada por colaboradores de diversas áreas das artes e da filosofia, na qualidade de curadora, Patrícia Portela desenhou um período de 6 meses de laboratório de pesquisa e criação acompanhada para este grupo de criadores, que agora
partilham com o público algumas das suas obras.
O que nos atrai e nos chama numa obra de arte? O que se move quando nos movemos em palco? Quem escreve ou quem
ou o que se inscreve quando escrevemos? O que se torna visível através da arte? E quem e o que (se) fala através da arte?
É desconcertante notar que não é a forma, nem o conteúdo nem a sua harmonia nem o discurso que rodeia uma obra de arte
o que confere a um objeto artístico a sua qualidade artística, e sim algo extraordinário aos elementos que a constituem, como
se a voz do artista, ou talvez devesse dizer, a voz do mundo através do artista estivesse presente e promovesse o encontro
com aquilo que sem a arte é invisível.
Mas como é que esta voz ganha voz?
Como é que esta voz encontra o artista e comunica com um público através de uma obra e desta forma regressa ao mundo,
reescrevendo-o?
Durante os 6 meses deste primeiro módulo gostaria de me debruçar na companhia de vários cúmplices sobre o processo
individual de criação artística e sobre a interação de objetos performativos com o público/seus criadores, de forma a compreender através da prática e da reflexão conjuntas, no que consiste a Voz de um artista, o quanto desta Voz reflete o diálogo
diário do nosso corpo com o mundo, de como essa Voz, enquanto corpo fantasma, é um espaço privilegiado para a manifestação de forças invisíveis que nos movem e nos movimentam em determinadas direções em detrimento de outras, ganhando
presença em cada obra.
Patrícia Portela

O PACAP - Programa Avançado de Criação em Artes Performativas é o mais recente programa de formação/criação
do Forum Dança, dedicado a profissionais e estudantes de áreas artísticas que pretendem investir num período de
experimentação avançada conciliando-o com uma investigação teórica e o exercício de práticas de corpo e movimento.
Cada edição do programa terá uma duração entre 4 e 6 meses e decorre com a Curadoria de um artista do campo performativo, retornando à raiz do conceito de Curador como aquele que cuida, mantém e transmite um património vivo.
Patrícia Portela foi a curadora da primeira edição desta proposta de formação/criação.
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ESPAÇO DA PALAVRA
ORIENTAÇÃO CLÁUDIA SOUSA*
público-alvo 3 aos 6 anos
lotação mínima 3 crianças
preço 23
Mediante marcação prévia (até 24 horas antes do espetáculo).

27 JAN

UM D. JOÃO PORTUGUÊS

03 MAR

SOPRO

Pensado para os mais novos, o Espaço da Palavra é uma atividade que o Teatro Viriato disponibiliza durante o tempo de
permanência em alguns dos espetáculos.
Partindo do tema central dos espetáculos em cena, o Espaço
da Palavra proporciona momentos de atividades participativas,
que incluem sessões de conto e exploração de livros, jogos
dramáticos, expressão plástica e outras brincadeiras. Cada
sessão é especial e permitirá brincadeiras e reflexões várias à
volta do tema, ou palavra-chave, de cada espetáculo.
Esta atividade é prestada mediante marcação prévia (até 24
horas antes do espetáculo), junto da bilheteira do Teatro Viriato e funcionará com um mínimo de três inscrições.

*Bacharel em Educação Social e licenciada em Animação Sócio Educativa, Cláudia Sousa foi uma das responsáveis pelo Serviço Educativo da Biblioteca Mun. Aquilino Ribeiro e pela
conceção da Biblioteca Itinerante EMA. Com uma larga experiência em atividades de animação é responsável, desde 2012, pelo projeto Flores de Livro, através do desenvolvimento
de sessões de conto, oficinas e formações um pouco por todo o país.
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GALERIA TEMPORÁRIA
PALÁCIO DO GELO SHOPPING [LOCAL PISO 1 / LOJA 115 A]
A convite do Palácio do Gelo Shopping, o Teatro Viriato tem desenvolvido neste espaço comercial uma Galeria Temporária, na qual tem exposto o material de divulgação e de promoção ao longo do tempo, assim como exibido documentários.
Para além do Teatro Viriato, também a Companhia Paulo Ribeiro, Companhia Residente no Teatro Viriato desde 1998,
têm dado a conhecer os seus trabalhos nesta Galeria Temporária. Esta iniciativa permite às duas estruturas culturais
uma maior divulgação e promoção dos seus espólios.

TEATRO VIRIATO

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

19 JAN a 30 MAR

19 JAN a 30 MAR

EM CARTAZ

WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP
SEARCHING
de PAULO RIBEIRO

DOCUMENTÁRIO

fotografias de JOSÉ ALFREDO

19 JAN a 30 MAR

2035
de ZITO MARQUES

EXPOSIÇÃO

produção TEATRO VIRIATO

19 JAN a 30 MAR

UM SOLO PARA
A SOCIEDADE
de ANTÓNIO CABRITA
e SÃO CASTRO
fotografias de ANTÓNIO CABRITA

VÍDEO

19 JAN a 30 MAR

WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP
SEARCHING
de PAULO RIBEIRO
vídeo de TOMÁS PEREIRA
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SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA, DE CATHRIN LOERKE

É em tons de rosa e verde que recebemos uma nova temporada. O trimestre fica marcado pela exploração
do imaginário e pelo crescente fosso
entre a perceção e a realidade. Tendo
como figura central o “pai” - Vader,
da peça coreográfica da Companhia
Peeping Tom, somos conduzidos para
duas realidades distintas. Por um lado,
observamos um homem em roupa interior, apresentando-se como o pai
decadente, louco e delirante. Por outro, temos um homem de fato, representando o pai jovem, ágil, ativo e até
mesmo cantor, uma imagem alusiva
às memórias do passado, mas também
uma referência ao bailarino da companhia. Também a memória é referenciada através do anel de casamento
no tentáculo, que poderá representar
as histórias de amor citadas por Patrícia Portela na peça Por Amor!. Já os
vários concertos da temporada são representados pelo microfone. As rochas
remetem-nos para espetáculos como
o Sopro e Síndrome. Tudo isto culmina
num jogo de possibilidades, que explora e demonstra a imaginação através
da nossa perceção da realidade.

FICHA TÉCNICA
Capa Criação de Cathrin Loerke
Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica
NIPC 504 570 870 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, salvo algumas exceções.
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EQUIPA

Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor
Administrativo e Financeiro • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira
• Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Coordenação
de Produção • Carlos Fernandes Produção • Nelson Almeida e Paulo Matos
Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Comunicação e Imprensa • Sílvia Santos
Assistente de Comunicação e Imprensa (Programa Estágio Emprego) • Teresa Vale
Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente de Casa • Susana
Cardoso Assistente de Bilheteira • 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 • João Rodrigues Técnico de Iluminação/Palco •
Emanuel Lopes Frente de Casa, Base de dados e Segurança • José António Pinto
Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Aliosman
Ahmed, Ana Rilho, André Rodrigues, Bruno Marques, Carla Juliane, Catarina
Ferreira, Franciane Maas, Francisco Pereira, João Almeida, Luís Sousa, Ricardo
Meireles, Roberto Terra, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva
• Colaboração Técnica
O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do Espectáculo de
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por
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INFORMAÇÃO GERAL

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110)

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

De seg a sex, das 13h00 às 19h00.
Em dias de espetáculo das 13h00 às 22h00.
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo,
encerrando 30 minutos após o seu início.
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.
Agora também em BOL
(www.teatroviriato.com), nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS
Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes reservados devem ser
levantados até 3 dias após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de
início do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a
bilhete gratuito.
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato.
O Teatro Viriato estabeleceu uma parceria com a empresa de transporte de
passageiros União. Para mais informações ver página 68.
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, uma semana antes da data da
atividade.

Assistência a pessoas
com deficiência motora.
(Agradecemos a sua solicitação
antecipadamente).

ESPAÇOS PÚBLICOS
Canto do Teatro (exposição permanente);
Internet wireless;
Foyer aberto em
horário de Bilheteira e Bar.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Sem animação e sem jogos.
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

CONDIÇÕES DE ACESSO
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.°
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), não havendo lugar ao reembolso do
preço pago pelo bilhete.
O bilhete deverá ser conservado até ao final do espetáculo.
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, assim como fumar,
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras fontes de
sinal sonoro.

DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)

ESPAÇO CRIANÇA

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre
os bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); 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,
Grupos de >10 px e 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.

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

REDES SOCIAIS
www.facebook.com/teatroviriato
www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
instagram www.instagram.com/teatro_viriato/
facebook
youtube

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos
escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos.

ASSINATURAS
Preço
A 103

Preço
B 153

Hiper

3

Mini

2

Preço
C 203

Total de
bilhetes

Custo
normal

Preço
assinatura

2

5

603

253

1

3

353

153

Livre* Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

* Peça o seu cartão na bilheteira.
Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe beneficiar de descontos
progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

88 · dim

PLANTA DE SALA

17

Camarotes

19

18

19

18

17

16

16

15

15

14

14
13

16

12

15

11

Plateia

13

13
15

14

10
9

16

12
14

10

13

K

12

11

12

J

9

I

11

8

7

10

H

10

7

6

9

G

9

6

5

8

F

8

5

4

7

E

7

4

3

6

D

6

3

2

5

C

5

2

1

4

B

4

1

3

A

3
2

1

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Frisa B

Frisa A

2

Frisa D

11

Frisa C

8

Plateia

Camarotes

Frisas frontais

Frisas laterais

196 Lugares

22 Lugares

14 Lugares

56 Lugares

Preço A

Preço B

Preço C

Plateia 10,001*

Plateia 15,001*

Plateia 20,001*

Camarote 10,001
(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Camarote 20,001
(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas frontais 10,001

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 5,001

Frisas laterais 7,501

Frisas laterais 10,001

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 comprovativo do
Centro de Emprego ou Segurança Social).

*aplicáveis todos os descontos | **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

dim
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Mecenas · 2018

Apoio · 2018

Apoio à divulgação · 2018

Amigos · 2018

Appasionato Dietmed •
Vivace Dão · Quinta do Perdigão •
Sostenuto Abyss & Habidecor •
Allegro BMC CAR • Que Viso Eu?• Tipografia Beira Alta •
Moderato Família Caldeira Pessanha • Quinta da Fata •
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco •
Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Benigno Rodrigues • Centro de
Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda
de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo
e Maria Adelaide Seixas Poças • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra
Regala da Fonseca • João Simões e Litao Huang • José Gomes • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio
da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria
de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon
• Patrícia Mateiro Santos • Paula Nelas • Paulo Marques • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e Vitória
Espada • 3XL-Segurança Privada •
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Diogo Ascenção • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim
Barbosa • Gaspar Gomes • Maria Leonor Martins • Maria Inês Pinto • Matilde Figueiredo Alves • Pedro
Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • Rodrigo Morgado Gonçalves • Tomás Madureira.
E outros que optaram pelo anonimato.
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FAÇA-SE AMIGO...
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.

·
·
·
·

·
·
·
·
·

ALGUMAS VANTAGENS:
Descontos na aquisição de bilhetes;
Oferta do Espaço da Palavra;
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 na Vistuk (consultar tabela);
Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;
Descontos na Mais Optica (informações na loja);

dim
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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
SITE www.teatroviriato.com
E-MAIL geral@teatroviriato.com

MAIS INFORMAÇÕES:
Ana Filipa Rodrigues · Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com
Telefone 232 480 110
Serviço de imprensa online http://www.teatroviriato.com

