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Austeridade não é fatalidade. Austeridade 
é a necessidade de agir, de contrariar a 
morte anunciada. É o momento para inter-
vir, sair de casa e enfrentar a apatia em 
que nos querem obrigar a viver. 

Não vou dizer muito desta vez. Folheiem 
o programa e descubram que quem nos 
visita, quem se oferece à cidade, traz na 
bagagem o que de mais belo existe nes-
te mundo, a capacidade de transformação 
poética dos que não se conformam com 
a tecnocracia hipócrita e oportunista que 
não pára de assombrar este novo milénio.

os Teatros são estes pequenos clusters 
de resistência que nos fazem ter uma vida 
melhor.

Austeridade é ir para a rua, é ir para os te-
atros, é sair e dizer: Estamos aqui! e como 
dizem os franceses: On ne se laisse pas 
faire. 

P.s.: Não deixe que lhe passe ao lado uma 
das mais inspiradas peças de Ricardo 
Pais, nem o 1974 de Miguel seabra, nem 
as peças de Rui Horta, Jerome Bel, Tiago 
Rodrigues e de tantos outros que fazem do 
nosso Teatro e da nossa Cidade um espa-
ço de permanente invenção, descoberta e 
partilha. o subtítulo do Sombras de Ricar-
do Pais pode perfeitamente adaptar-se ao 
presente: A NossA AUsTeRiDADe É UMA 
iMeNsA ViTALiDADe.

Paulo Ribeiro

edItorIal
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Depois de um 2010 repleto de estreias, par-

cerias e incursões nas áreas menos habi-

tuais no Teatro Viriato, o novo ano revela-se 

bastante promissor com uma programação 

de inquestionável qualidade, onde sobres-

saem os criadores e as criações nacionais, 

voltadas para a exploração da identidade 

de Portugal e para a valorização da língua 

pátria.

É exemplo disso, o muito aguardado re-

gresso aos palcos do encenador Ricardo 

Pais, que, com um projecto transdisci-

plinar, indaga as Sombras que envolvem 

o país. Mas nem só de uma paisagem se 

constrói esta viagem por Portugal. O Teatro 

Meridional propõe uma visita ao Portugal 

contemporâneo com a nova peça intitulada 

1974.

Na área do Teatro, destaque ainda para 

Bela Adormecida, um trabalho de Tiago Ro-

drigues, com artistas com mais de 60 anos.

O percurso pelas criações portuguesas, 

não se encerra apenas na área do Teatro. 

Na música, Janita Salomé, Ritinha Lobo, 

Yami e Filipa Pais contribuem para esta 

homenagem à herança lusa com a apre-

sentação de Muxima, um álbum que recu-

pera o reportório do emblemático Duo Ouro 

Negro, que marcou a música portuguesa 

nos anos 60.

Importa também assinalar o regresso ao 

Teatro Viriato do coreógrafo Rui Horta, 

a imperdível criação de Jérôme Bel e o 

emocionante e singular documentário de 

Miguel Gonçalves Mendes sobre o escritor 

José Saramago. Neste arranque do novo 

ano, convém ainda referir a parceria entre 

o Teatro Viriato e o Festival INDIELISBOA, 

através da qual Viseu acolhe uma extensão 

do IndieJúnior, destinada aos mais jovens. 

Uma actividade que integra o Sentido Cria-

tivo, no qual estão ainda previstas diversas 

actividades para diferentes públicos.

Depois de dois anos de ausência, Ricardo 

Pais está de volta com sombras – a nossa 

tristeza é uma imensa alegria (13 a 15 de 

Janeiro), um dos espectáculos mais com-

plexos do encenador, que volta a surpre-

ender pela fusão de diferentes disciplinas 

e pela reunião de uma equipa artística de 

referência. Ao longo de 12 anos de progra-

mação regular, o Teatro Viriato construiu 

uma profícua relação com a comunidade 

envolvente. Para chegar a novos públicos, 

decidiu retomar as visitas guiadas para os 

mais pequenos, desta vez com uma visita 

original criada pela actriz Margarida Gon-

çalves. Em um tesouro Faz de Conta (18 

a 22 de Janeiro), as crianças são convida-

das a descobrir os espaços, os recantos 

Introdução à programação  
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e a magia que o Teatro encerra dentro de 

si. O projecto das Visitas dançadas, enco-

mendado pelo Teatro Viriato para o Museu 

Grão Vasco no início de 2010, têm-se reve-

lado um enorme sucesso de aproximação 

da comunidade ao espaço museológico. 

Nesse sentido, esta visita coreografada, da 

autoria de Aurélie Gandit, interpretada por 

Leonor Barata, é retomada nos dias 22 de 

Janeiro, 12 de Fevereiro e 12 de março. O 

mês de Janeiro termina com a recém cria-

da Companhia Maior, que apresenta uma 

nova versão do clássico Bela adormecida 

(29 de Janeiro), onde os intérpretes têm 

mais de 60 anos.

Em Fevereiro, o jazz volta a habitar as 

quartas-feiras de Café-Concerto. O foyer 

recebe, no dia 02 de Fevereiro, desidério 

lázaro trio, cujo líder do colectivo é um dos 

nomes de topo da mais recente geração 

do jazz nacional. Na Dança, de salientar a 

segunda edição do Festival W-est_Where 

(08 a 12 de Fevereiro), no âmbito do qual 

serão promovidas residências artísticas, 

formação, apresentação de espectáculos 

e conferências com artistas da Europa de 

Leste e Oeste. Depois da exibição do Filme 

do Desassossego, em Novembro de 2010, o 

Cinema continua a marcar a programação 

do Teatro Viriato, que recebe, no dia 17 de 

Fevereiro, o muito aplaudido documentá-

rio José & pilar, um filme sobre a vontade 

sôfrega de viver sentida pelo vencedor do 

Nobel da Literatura (1998). Na música, o 

mês de Fevereiro reserva ainda um tribu-

to ao Duo Ouro Negro pelas vozes de Janita 

Salomé, Ritinha Lobo, Yami e Filipa Pais, 

que recuperam o reportório do grupo com 

o álbum muxima (19 de Fevereiro). O mês 

termina com a introspecção pessoal pro-

posta pelo coreógrafo Rui Horta em local 

geographic (25 e 26 de Fevereiro).

O Teatro Meridional, pelo seu percurso 

profissional de mérito e pela qualidade 

dos trabalhos apresentados, é uma pre-

sença assídua no Teatro Viriato. Em Março, 

contribuem para esta viagem pela identi-

dade nacional com a peça 1974 (04 e 05 

de março), construída a partir do discur-

so narrativo de três importantes períodos 

da História de Portugal do último século. 

Também da história da música portugue-

sa já faz parte o ex-Ornatos Violeta nuno 

prata, que apresenta o novo trabalho a 

solo em Café-Concerto no dia 10 de março. 

A área da Dança é representada, em Mar-

ço, por Cédric andrieux (26 de março) que 

convida o público a conhecer os pormeno-

res, as experiências e os bastidores da vida 

de um intérprete. A temporada de Janeiro 

a Março termina com o jazz multinacional 

do colectivo spyros manesis trio, no dia 30 

de março. 

Mas em 2011, a programação não se esgo-

ta no primeiro trimestre. No mês de Abril, 

os dead Combo voltam a pisar o palco do 

Teatro Viriato desta vez na companhia da 

royal orquestra das Caveiras. Um con-

certo imperdível.

No âmbito do Sentido Criativo, e a pensar 

nas diversas gerações e públicos de di-

ferentes contextos profissionais, o Teatro 

Viriato apresenta um leque diversificado 

de oficinas e actividades criativas. As pro-

postas passam pelas oficinas de Dança 

Criativa à maneira de laban (23 e 24 de 

Fevereiro) e à maneira de merce (17 e 

18 de março), onde a orientadora Leonor 

Barata dá a conhecer o lado masculino 

que contribuíu para o desenvolvimento da 

Dança no início do século XX; pela oficina 

1974 – em processo (02 de março), com 

Miguel Seabra responsável pela mais re-

cente criação do Teatro Meridional, que 

tem como objectivo convidar os participan-

tes a compreender como se constrói um 

espectáculo e pela peça/oficina trava ou 

destrava línguas (22 a 24), que desafia os 

alunos do 1º e 2º ciclos de Ensino Básico a 

trabalhar as questões da fonética e da arti-

culação linguística. Por último, não esque-

cer o Cinema é uma animação (18 e 19 de 

março), que resulta de uma parceria entre 

o Teatro Viriato e o INDIELISBOA – Festi-

val Internacional de Cinema Independen-

te. Esta secção do festival, dedicada aos 

mais novos, visa contribuir para a forma-

ção estético-cultural das crianças e jovens 

através do Cinema. A extensão acolhida 

em Viseu é constituída essencialmente por 

sessões de Cinema que incluem filmes de 

animação de todo o mundo e um workshop 

que ensina Como se Faz um Filme (18 e 19 

de março).

De 13 de Janeiro a 08 de Julho, o foyer será 

palco da exposição às artes!, uma mostra 

de fotografias de José Alfredo, que retrata 

os diversos projectos que o Teatro Viriato 

desenvolveu com a comunidade no último 

ano.
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Após dois anos de ausência, Ricardo Pais 
regressa aos palcos com Sombras, uma 
criação transdisciplinar que sonda o modo 
de ser português, indagando lugares do in-
consciente mítico e da personalidade histó-
rica de Portugal. 

O encenador retoma também as mais belas 
palavras escritas em português, evocando 
temas nacionais recorrentes, como: a pas-
sagem inexorável do tempo, o regresso de 
um Rei Encoberto, a intolerância anti-es-

panhola ou a timidez dos portugueses em 
enfrentarem o seu retrato e os seus vícios.

O espectáculo constrói-se numa espécie de 
paisagem cénica insólita, cheia de eventos 
inesperados e contrastantes. Tem no Fado 
o seu coração sofrido e no Fandango uma 
espécie de cavalgada eufórica. 

Sombras, como o nome indica, exalta todos 
os jogos de equívoco de que o Teatro nunca 
parece saciar-se.

©
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TEATRO

13 a 15 Jan

somBras 
a nossa trIsteza é uma Imensa alegrIa
de RICARDO PAIS

qui a sáb 21h30 | 100 min. aprox.
Preços: A (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos 

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Sombras é um dos espectáculos mais complexos de Ricardo Pais – um prodígio de engenha-
ria teatral, atendendo à quantidade de elementos e de personalidades em jogo –, mas, diz o 
encenador, foi montado em tempo recorde. Talvez por isso ele ainda esteja a tentar perceber 
que óvni é este.

In Suplemento Ípsilon

Ricardo Pais chama-lhe, sem desprimor, um espectáculo de variedades, e a verdade é que 
Sombras - A nossa tristeza é uma imensa alegria é, sem desprimor, uma espécie de Portugal 
no Coração, mas em enormíssimo estilo, com a melhor arte do encenador (e dos colabora-
dores de que se rodeou para este projecto: o músico Mário Laginha, o coreógrafo Paulo Ri-
beiro e o videasta Fabio Iaquone) posta ao serviço da língua portuguesa. Colecção de textos, 
de intérpretes Piçarra Alves, Miguel Amaral, Paulo Faria de Carvalho e Diogo Clemente) e de 
fantasmas que são a família sempre em construção de Ricardo Pais, o espectáculo Sombras é 
uma sondagem aos nossos abismos colectivos mais profundos. Parece uma dura viagem, mas 
não necessariamente: como país, sempre fomos bons a fazer variedades.

In Jornal Público

Poderíamos entrar a meio da peça, já com a sala às escuras, desconhecendo a ficha técnica. 
Pouco depois, não teríamos dúvidas: este é um espectáculo de Ricardo Pais. A forma como 
manobra as diferentes linguagens artísticas e o recurso a temas, figuras e referências do ima-
ginário português, tornam Sombras um produto verdadeiramente ricardopaisiano.

In Revista Visão

Explorando um marcado conceito pátrio, a peça revisita as lendas da História de Portugal, do 
mito do sebastianismo ao amor e perda de Inês de Castro, num puzzle artístico em que o palco 
se divide entre músicos, actores e bailarinos.

In Jornal Diário de Notícias

Como se refere no texto de apresentação de Sombras. Vê-se, sente-se, escuta-se, em suma, 
vivencia-se com a totalidade dos sentidos dos quais somos providos. O palco é lugar de uma 
contaminação à qual são chamados cúmplices das mais variadas áreas. Aliás, um dos prin-
cipais interesses de Ricardo Pais enquanto criador é o desse esbatimento entre as fronteiras 
existentes entre os vários intérpretes. Não estamos apenas no domínio do Teatro, nem da Dan-
ça, tão pouco no da vídeo-instalação ou da Música. Assiste-se a um todo que é multidisciplinar.

In Jornal de Letras, Artes e Ideias

Sombras constrói-se numa espécie de pai-
sagem cénica insólita, cheia de eventos 
inesperados e contrastantes. É um es-
pectáculo multidisciplinar, decididamente 
contra os tiques da fusão ou da world mu-
sic. Tem no Fado o seu coração sofrido e no 
Fandango uma espécie de cavalgada eufó-
rica. Assenta em música original, parte de 
uma banda sonora de missão unificadora.

Retomamos, num tom mais evocativo do 
que narrativo, alguns momentos dos gran-
des textos portugueses que visitámos nes-
tes últimos anos, sublinhando a insistência 
em alguns temas da chamada mitologia 
portuguesa, do seu pano de fundo lendário 
e da relação destes com alguns dos temas 
mais recorrentes no Fado: a passagem 
inexorável do tempo; o regresso de um Rei 
Encoberto; a timidez em enfrentar o nosso 
próprio retrato ou o vício, a pressa de per-
doar, de aplacar; o desejo complacente da 
separação dos corpos e a intolerância anti-
-espanhola (na Castro, a história de amor, 

seminal de todas as perdas que o Fado ce-
lebra); a ganga lisboeta nos escassos mas 
vibrantes textos populares de Pessoa; as 
apoteoses alcoólicas de Álvaro de Campos; 
a vertigem da culpa e do desejo nos poe-
mas de Pedro Homem de Mello…

Ensombramentos e incandescências da 
nossa natureza teimosa e periférica a que o 
olhar do videasta Fabio Iaquone acrescenta 
uma destemida fantasmização.

Sombras, como o nome indica, exalta todos 
os jogos de equívoco de que o Teatro nunca 
parece saciar-se.

Imprensa soBre SOMBRAS – A NOSSA TRISTEZA É UMA IMENSA ALEGRIA

rICardo paIs soBre SOMBRAS – A NOSSA TRISTEZA É UMA IMENSA ALEGRIA

Criação e encenação Ricardo Pais  
Intérpretes José Manuel Barreto, 
Raquel Tavares, emília silvestre, 
Pedro Almendra, Pedro Frias, 
Carla Ribeiro, Francisco Rousseau, 
Mário Franco, Carlos Piçarra Alves, 
Diogo Clemente, Mário Laginha 
e Miguel Amaral
Vídeos Fabio iaquone e Luca Attilli
música original e direcção musical 
Mário Laginha

Coreografias Paulo Ribeiro
Cenografia Nuno Lacerda Lopes
Figurinos Bernardo Monteiro
desenho de luz Rui simão
desenho de som Francisco Leal
Voz e elocução João Henriques
assistência de encenação Manuel Tur
produção Teatro Nacional são João
Co-produção Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Viriato e são Luiz Teatro Municipal

Apresentado no âmbito da rede 
de programação cultural Apoio à divulgação
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BIograFIas

Nasceu em 1945. Foi Director do Teatro 
Nacional São João (TNSJ) entre 1996 e 
2009, com um interregno de dois anos. Do 
seu percurso de encenador, iniciado em 
Londres em 1972, fazem parte mais de 50 
espectáculos teatrais e criações cénicas. 
Sem programar, acabou por se ocupar da 
mais alta literatura em língua portuguesa, 
trabalhando autores como Fernando Pes-
soa, Padre António Vieira, Almeida Garrett, 
António Ferreira e Gil Vicente. A palavra, a 
língua e a literatura tornaram-se, aliás, o 
eixo ético de toda a sua acção, quer como 
encenador quer como Director do TNSJ. 
Vê-se como encenador de música, tendo 
nela encontrado uma fabulosa capacida-
de de libertação de imaginários cénicos: 
citem-se os casos de Raízes Rurais. Paixões 
Urbanas, um retrato melódico de Portugal 
encomendado pela Cité de la Musique, com 

direcção musical de Mário Laginha (1998), 
e de Cabelo Branco é Saudade (2005), onde 
deu a ver o Fado tal como era cantado antes 
de se ter tornado espectáculo.

Videasta italiano, formou-se no Centro 
Sperimentale di Cinematografia de Roma. 
Opera na cena artística internacional des-
de os anos 1980, distinguindo-se como um 
dos mais inventivos pioneiros da arte mul-
timédia e do uso do Vídeo em Teatro. Tem 
trabalhado com destacados encenadores, 
em especial com Giorgio Barberio Corsetti, 
Robert Wilson e Ricardo Pais. Dos vídeos 
criados para Castro (2003), a crítica italia-
na destacou o equilíbrio perfeito e a precisão 
milimétrica com que as imagens evanes-
centes e fantasmáticas (Lara Nicoli) se ar-

ticulavam com a encenação, funcionando 
como um formidável mecanismo metafórico 
(Bruno Di Marino). Ganhou, entre outros 
prémios, o Pixel Movie Award.

Artista plástico e videasta italiano, formou-
-se em Design Gráfico e Industrial e tor-
nou-se especialista em composição digital 
e novas tecnologias. Trabalhou com ence-
nadores como Alfredo Arias e Lorenzo Ma-
riani, com as cantoras Antonella Ruggiero 
e Ivanna Gatti, entre outros. Especialmente 
importante revelou-se o encontro com Fa-
bio Iaquone, em 2004, com quem fundou 

o IaquoneAtilli Studio, criando objectos de 
video-arte, video-clips, instalações, perfor-
mances e espectáculos, como Matematico 
e Impertinente, com o célebre matemático e 
lógico italiano Piergiorgio Oddifreddi.

A sua casa é o jazz, mas recusa encerrar-se 
lá dentro. Na sua música podemos encon-
trar quase tudo, porque não fecha as portas 
a quase nada. Com mais de uma dezena 
de discos, o duo com a cantora Maria João 
resultou num dos casos mais originais da 
actual música portuguesa. Gravou discos 
com Bernardo Sassetti e Pedro Burmes-
ter, e criou o Trio Mário Laginha com o con-
trabaixista Bernardo Moreira e o baterista 
Alexandre Frazão. Tem tocado e gravado 
com músicos excepcionais, como Wayne 

Shorter, Wolfgang  Muthspiel,  Trilok  Gurtu, 
Gilberto  Gil,  Lenine,  Ralph  Tower, Manu 
Katché, Dino Saluzzi, Julian Argüelles e 
Django Bates. Trabalhou com Ricardo Pais 
em Raízes Rurais e Paixões Urbanas (1997). 
Mário Laginha não tem já nada a provar a 
ninguém. Com elegância, tem vindo a desen-
volver uma carreira feita de verdade, rigor 
e uma rara sensibilidade musical (Público, 
21.Jun.2010).

Iniciou a sua carreira em França e na Bél-
gica, nos anos 80. Compôs obras para di-
versas estruturas de renome, nacionais 
e internacionais: Ballet Gulbenkian, Ne-
derlands Dans Theater, Grand Théâtre de 
Genève, Ballet de Lorraine, entre outras. 
Fundou a Companhia Paulo Ribeiro em 
1995, para a qual já assinou quase duas 
dezenas de coreografias, e dirigiu o Ballet 
Gulbenkian entre 2003 e 2005. Tem sido ga-
lardoado com múltiplos prémios. Das suas 
colaborações com Ricardo Pais, destaque-

-se a participação em Fados (1994). No final 
do ano passado, a crítica francesa saudou 
o regresso triunfante do coreógrafo a Paris, 
destacando o facto de as suas peças não te-
rem uma única ruga, bem como o seu talento 
para uma geometria coreográfica atravessa-
da por fulgurações. Ver em grande, mas tam-
bém atentar nos detalhes, é uma das suas 
especialidades (Le Monde, 30.Nov.2009).

rICardo paIs 

luCa attIlII

mÁrIo lagInHa

paulo rIBeIro
FaBIo IaQuone
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Sapatos mágicos, viagens à Lua e até Mar-
te, revoluções coreografadas, cânticos tra-
dicionais reinventados e gargalhadas ge-
nuínas constituem alguns dos fragmentos 
de histórias tecidas pela comunidade da 
região de Viseu que em 2010 fez do Teatro 
Viriato um espaço próprio e de fruição de 
criatividade e imaginação.

Os sons, os gestos e os movimentos destas 
histórias desenvolvidos com e pela comuni-
dade do distrito de Viseu  (Projecto Escolas 
2010, Tecelões de Histórias, PANOS - Palcos 
Novos, Palavras Novas e O Coral Bestial) fo-
ram condensados pelo fotógrafo José Alfre-

do. Registos em que o instante é roubado ao 
efémero e o que era passageiro transforma-
-se em eterno, como as memórias que cada 
participante irá guardar dos projectos em 
que esteve envolvido.

Fotógrafo profissional desde 1982,  José Al-
fredo colabora com o Teatro Viriato desde 
1998. Já expôs individual e colectivamen-
te trabalhos fotográficos. Do seu percurso 
consta ainda a atribuição de vários prémios 
em concursos de fotografia.

EXPOSIÇÃO / FOYER

13 Jan a 08 Jul

às artes!
de jOSÉ ALfREDO

Entrada gratuita

©
 j

os
é 

A
lf

re
do

É doutorado em Arquitectura pela Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do 
Porto. Divide a sua actividade profissional 
entre o ensino na FAUP e o trabalho cria-
tivo que desenvolve, em atelier próprio, no 
âmbito da Arquitectura, Design, Cenografia 
e Multimédia. Tem participado em inúme-
ras exposições individuais e colectivas, com 
trabalhos que lhe valeram vários prémios e 
destaques em diversas publicações nacio-
nais e internacionais. Trabalhou pela pri-

meira vez com Ricardo Pais há vinte anos 
(Minetti, de Thomas Bernhard, Teatro Na-
cional D. Maria II, 1990). Entre outras cola-
borações com o encenador, destaque-se o 
espectáculo Mandrágora, que lhe valeu em 
1993 o prémio para Melhor Cenografia, atri-
buído pela Associação Portuguesa de Críti-
cos de Teatro.

nuno laCerda lopes
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Atrás do palco há luzes brilhantes e dife-
rentes cores, camarins onde as persona-
gens se disfarçam e diversos esconderijos 
mágicos. Sim, porque o Teatro é um lo-
cal mágico. Aqui uma simples visita pode 
transformar-se numa caça ao tesouro, 
uma busca pelo Tesouro Faz de Conta onde 
a imaginação é o ingrediente essencial 

para cada um transformar uma caixa de 
cartão num belo castelo para a rainha e, 
quem sabe, para um dos três porquinhos 
que fala francês e toca piano.

Neste faz de conta, a plateia, o palco, os 
camarins, as zonas técnicas, as salas de 
ensaio e todas as zonas invisíveis ao públi-

VISITA GUIADA

18 a 22 Jan

um tesouro Faz de Conta
de MARGARIDA GOnçALvES

orientação RAQUEL MARCOS ou jOAnA MEnDOnçA

ter a sex 10h30 e 15h00 | 50 min.
Lotação 1 turma / sessão
Público-alvo Pré-escolar
Preço 13

sáb 11h30 | 50 min.
Lotação 15 crianças (cada uma acompanhada por apenas um adulto) 
Público-alvo dos 3 aos 5 anos
Preço 33
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Nasceu no Porto em 1975. Frequentou o 
curso Teatro/Interpretação na Academia 
Contemporânea do Espectáculo no Porto 
(ACE), e a École Philipe Gaulier em Londres.

Participou em diversos workshops, desta-
cando Movimento para Actores dirigido por 
Jean Paul Buchieri, Movimento para Actores 
por Peter Michael Dietz e Teatro Invisível por 
John Mowat. Iniciou a sua actividade profis-
sional em 1997 com o Teatro Bruto. 

Trabalhou, como actriz, com Joana Pro-
videncia (CCB), Peta Lilly, José Carretas, 
André Riot Sarcey, Kuniaki Ida, Marcos 
Barbosa, José Wallenstein, António Cape-
lo e António Fonseca (Teatro Nacional São 
João), Joaquim Benite e Rogério de Car-
valho (Companhia de Teatro de Almada), 
John Mowat (Companhia do Chapitô, e UAU 
Produções), Paulo Ribeiro (Companhia de 
Dança Paulo Ribeiro), Marta Lapa (Escola 
de Mulheres-Oficina de Teatro), entre ou-

tros. Através do Teatro Viriato, participou 
no Projecto Escolas, onde desenvolveu um 
trabalho criativo com alunos do 5º ao 9º 
ano de escolaridade. Trabalhou como as-
sistente ao movimento no espectáculo Uma 
Família Portuguesa, encenado por Cristina 
Carvalhal.

BIograFIas

co em geral são desvendadas. Para conhe-
cer como funciona o Teatro e o mundo da 
imaginação basta embarcar nesta caça ao 
tesouro.

Atendendo ao sucesso e à procura des-
te projecto, o Teatro Viriato retoma, pela 
terceira vez, Visitas Dançadas uma criação 
da coreógrafa francesa Aurélie Gandit que 
convida o público a reler as obras da co-
lecção do Museu Grão Vasco através da 
percepção do olhar, do movimento e do 
humor.

Nesta visita coreografada, propõe-se uma 
diferente abordagem à obra de arte, ligada 
ao conhecimento e às emoções, que leve 
os visitantes a questionar a habitual leitura 

dos espaços museológicos e que possibili-
ta reflectir a relação com o público no con-
texto dos museus.

Durante o percurso, a intérprete Leonor 
Barata comenta os quadros e esculturas 
das salas expositivas do Museu conduzindo 
o público numa viagem emotiva.

VISITA COREOGRAFADA

22 Jan, 12 FeV e 12 mar

VIsItas dançadas
de AURÉLIE GAnDIT com LEOnOR BARATA

sáb 16h00 | 60 min. | Todos os Públicos | 20 participantes / sessão
Preço 43 
Bilhetes à venda no Teatro viriato

Local: Museu Grão Vasco
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margarIda gonçalVes
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Criação e Concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
Co-produção Teatro Viriato e Cie la Bréche

parceria

Após uma formação em Dança Clássica 
no Conservatório de Nancy, Aurélie Gandit 
investiu na sua formação na área da Dan-
ça Contemporânea através de diversos 
workshops com os seguintes coreógrafos: 
Fattoumi/Lamoureux, Mark Tompkins, Olga 
Mesa, Suzanne Linke, Marie Cambois, Pa-
tricia Kuypers e Frank Beaubois. 

Em 2007, partindo da sua formação híbrida 
em Dança Contemporânea e em História de 

Arte, criou Visite Dansée para o Museu de 
Belas Artes de Nancy. 

No mesmo ano, a intérprete e coreógrafa 
fundou a sua própria companhia: La Bréche. 
E após a criação de (a)musée em 2008, o seu 
primeiro espectáculo para o palco com um 
músico e um videasta, Aurélie Gandit recriou 
Visite Dansée para outros museus (Epinal, 
Mullhouse). 

Em 2010, criou a conferência dançada La 
variété française est un monstre gluant, 
com Galaad Le Goaster e texto de Matthieu 
Remy. 

Aurélie Gandit trabalha, habitualmente, 
como intérprete para outras companhias 
como Etant donné, SomeBody, Chum & 

Sum, e organiza uma série de ciclos de 
conferências sobre a História da Dança 
Contemporânea, em parceria com CCN-
Ballet de Lorraine.

É licenciada em Filosofia pela Universi-
dade de Coimbra e Completou a pós-gra-
duação em Estudos Artísticos na mesma 
instituição.Fez a sua formação em Dança 
no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 
Sonnenclair, Francisco Camacho, Mada-
lena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 
entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a 
colaboração com o Tof Theatre, Bruxelas, 
em Duel; Miss Liberty de Mónica Lapa; As 
Pulgas de Salmo Faria e Cyrano de Claudio 
Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 
para a Infância e Juventude tendo sido co-
laboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Be-
lém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 
Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-
los para o público jovem: A Menina do Mar 
(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 
Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 
TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-
tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 
(Teatro Viriato, 2010) e Chiuuu! A Mary está a 
Dançar (Teatro Viriato, 2010).

BIograFIas

aurélIe gandIt | Intérprete e CoreÓgraFa

leonor Barata Ela inventou um novo conceito de dança associado aos museus. Siga o guia!
in L’ Est Magazine, 12 de Outubro de 2008

Aurélie Gandit é a mentora de uma proposta inédita. Ela realiza no Museu Belas Artes de 
Nancy visitas guiadas singulares que reúnem a história de arte com a dança contemporânea. 
Bem-vindo a Visitas Dançadas. (…)

Com a sua dança, Aurélie Gandit dá a conhecer a sua relação pessoal com as obras, mas con-
vida o visitante a assistir e a reflectir livremente.

in Nancy Femmes, Outubro de 2008 

O Grão Vasco Dança? Pela Primeira vez em Portugal, visitas guiadas em que o corpo também 
conta uma história.

in Visão, Abril de 2010

Imprensa soBre VISITAS DANÇADAS
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É possível acordar num tempo que não é 
o seu e torná-lo seu? E que lugar reserva 
o mundo para aqueles por quem passou 
um século de sono e que agora acordam 
no futuro? Estas são algumas questões le-
vantadas em Bela Adormecida uma versão 
contemporânea de um clássico que aborda 
a passagem do tempo, o renascimento e as 
segundas oportunidades.

Bela Adormecida é o primeiro espectáculo e 
também o gesto fundador de uma nova com-
panhia, CIA Maior, feita de artistas maiores de 

60 anos, provenientes de diversos quadrantes 
da criação artística, que utilizam a Dança, o 
Teatro e a Música como instrumentos para 
revelar as suas experiências. Nesta interpre-
tação, daquela que tem sido uma obra canó-
nica para as artes do palco durante o último 
século, talvez não haja um feitiço e não te-
nham permanecido jovens aqueles por quem 
o tempo passou.

TEATRO

29 Jan

Bela adormeCIda
de TIAGO RODRIGUES

sáb 21h30 | 90 min.
Preços: A (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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O cerne do projecto desta companhia, cuja ideia data de 2007, é o aproveitamento da experiên-
cia acumulada de artistas oriundos das diversas vertentes das artes performativas. Trata-se 
de valorizar a maturidade, os saberes forjados e aperfeiçoados ao longo do tempo e o intenso 
desejo de comunicar desta fase da vida, em que a reflexão e a ponderação já tiveram mais 
espaço para vaguear, mais tempo para duvidar, equacionar e concluir.

O tempo, a memória e a experiência são elementos-chave neste projecto de artistas que, 
em tempo de balanços e avaliações, se encontram também na fase mais propícia ao estabe-
lecimento de diálogos e entendimentos: entre diversas maneiras de fazer, entre diferentes 
ofícios, mas também entre tempos e gerações diferentes. São artistas intervenientes a quem 
a vida não roubou a insatisfação e a curiosidade e, por outro lado, cuja idade já nada tem que 
ver com oportunismos ou efeitos fáceis.

A reacção do Centro Cultural de Belém (CCB) a esta proposta foi imediata e de grande entu-
siasmo, bem como a de diversos agentes culturais que foram sendo contactados. À medida 
que fomos auscultando estas opiniões, foi crescendo em nós alguma ansiedade perante as 
expectativas do projecto. Conhecíamos bem não só as responsabilidades artísticas, como as 
sociais e éticas que nele estavam implícitas, mas o carácter inédito desta iniciativa exigia de 
nós o esforço e, mais do que isso, o engenho de a transformar numa experiência tão exemplar 
quanto possível.

Foram dois anos de maturação e de trabalho de campo, onde as práticas de uma Company of 
Elders, em Inglaterra, de um Nederlands Dance Theater 2, na Holanda, e a do The Bealtaine 
Festival, na Irlanda, foram bons pontos de partida. 

A adaptação a uma realidade artística e social portuguesa protagonizou a fase seguinte. Os 
pareceres de amigos e de profissionais foram de grande importância, sobretudo os de Tiago 
Rodrigues que esteve presente quase desde o início e cujo envolvimento foi fundamental.

O príncipe demora a vida inteira a encontrar o palácio. Beija a aurora. Quebra o feitiço. Quan-
do os habitantes do palácio acordam, dão conta que o tempo não parou no momento em que 
adormeceram. Enquanto dormiam, envelheceram. Foram mais ou menos estas as palavras 
que usei sempre que, durante os últimos meses, tentei explicar a alguém que Bela Adorme-
cida era esta.

A ideia de reinventar um clássico surgiu das conversas partilhadas com Luísa Taveira, a gran-
de impulsionadora do projecto Companhia Maior. Convidado a dirigir a primeira criação desta 
companhia, sempre assumi que este espectáculo também teria que servir para inventar e 
afirmar uma identidade artística. Um grupo de intérpretes com mais de 60 anos e com ex-
periências em várias áreas, disposto a arriscar confrontar-se com o trabalho de criadores 
contemporâneos. 

O clássico, inscrito no imaginário colectivo, permitia usar um vocabulário que era transversal 
em termos geracionais. Tratando-se de um clássico do ballet, seria possível a mistura de 
disciplinas, desde logo a Dança e a Música, mas também o Teatro.

Contactei pela primeira vez com este elenco meses antes do início dos ensaios, durante um 
workshop de dez dias, onde explorámos memórias pessoais na criação de fragmentos e ce-
nas. O despertar de cada um dos artistas para este projecto encontrava a sua versão me-
tafórica na narrativa de Bela Adormecida e o jogo de usar o passado como combustível do 
presente pareceu-me o ponto de partida para uma adaptação.

O passado de que nos alimentamos neste espectáculo é também a tradição artística do clássi-
co estreado em São Petersburgo, sem grande sucesso, há 120 anos. Aqui, a música de Tchai-
kovsky ou a coreografia de Petipa diluem-se nas memórias de personagens e intérpretes. 

Pensamos neste projecto como extravasando qualquer personalidade ou instituição. É do CCB 
que ele nasce, e é também a casa que o pode acolher, mas julgamos que só será MAIOR se 
verdadeiramente nos pertencer a todos. 

A presença de um conselho consultivo, tão habitual nas formações anglo-saxónicas e consti-
tuído por personalidades da sociedade civil, é uma das respostas a esta intenção.   

Empenharmo-nos nesta causa de dar voz à criatividade de uma idade maior não é só um de-
ver. É sobretudo uma janela aberta para um potencial artístico que, numa era onde se preza 
a jovialidade da imagem e da atitude, pode ser de uma frescura arrebatadora, porque é pleno 
de VIDA na verdadeira acepção da palavra.

luÍsa taVares soBre a COMPANHIA MAIOR 

tIago rodrIgues soBre BELA ADORMECIDA

Texto e Encenação Tiago Rodrigues
Intérpretes António Pedrosa, Carlos Nery, Celeste Melo, 
Cristina Gonçalves, 
Diana Coelho, Helena Marchand, isabel Millet, isabel simões, 
iva Delgado, Júlia Guerra, Kimberley Ribeiro, Manuela de 
sousa Rama, Michel e Vítor Lopes
Desenho de Luz e Cenário Thomas Walgrave

Figurinos Patrícia Raposo
Filmagem Bruno Canas
Produção Mundo Perfeito e Companhia Maior
Produção Executiva Mariana sampaio
Co-produção CCB
apoio Fundação eDP e Tricana

Apresentado no âmbito da rede 
de programação cultural
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Poder-se-ia falar de um discurso sobre a tradição artística, mas interessa-me mais a noção 
de herança. Porque a tradição é estanque e não nos pertence. Mas uma herança, gastamo-la 
como quisermos. Possuímo-la. 

Em Bela Adormecida, os simbolismos são subvertidos, analisados ou tomados à letra. A he-
rança é possuída, tentando sempre uma poética da memória. Uma memória que nos perse-
gue ou nos escapa. Uma memória que nos aprisiona ou nos liberta. Mas, inevitavelmente, a 
memória que é fonte da energia que ilumina o presente.

No tradicional conto de fadas, o tempo não passou nesses anos de esquecimento. Aurora des-
perta para a vida, com juventude. O beijo condensa felicidade e redenção. Na Bela Adormecida 
escrita e encenada pelo dramaturgo Tiago Rodrigues para peça inaugural da nova Companhia 
Maior, não é bem assim. A verdade cola-se à fantasia, põe carga em cada gesto, e os ponteiros 
sublinham o tiquetaque do relógio. Não para que deixemos de acreditar em fadas. Ao contrá-
rio: para que acreditemos, mesmo perante a inelutável passagem do tempo. 

In Suplemento Ípsilon

Imprensa soBre BELA ADORMECIDA

BIograFIas

Actor, dramaturgo, produtor e encenador. É 
director artístico do Mundo Perfeito, estru-
tura criada em 2003, na qual produziu cerca 
de quinze espectáculos que foram apresen-
tados em mais de dez países na Europa, 
América do Sul e Médio Oriente. Dirige os 
ESTÚDIOS, encontro anual de criação entre 
artistas portugueses e estrangeiros em Lis-
boa, no Teatro Maria Matos. 

Desde 1998, trabalha regularmente como 
actor e criador com a companhia belga 
STAN. Em Portugal também trabalhou 
com a SubUrbe, os Artistas Unidos, entre 
outras companhias. 

Entre 2004 e 2007, dirigiu o projecto Urgên-
cias, uma iniciativa de promoção da dra-
maturgia portuguesa contemporânea.

É professor de Teatro convidado na escola 
de dança contemporânea PARTS, em Bru-
xelas, dirigida pela coreógrafa Anne Teresa 
De Keersmaeker. Em Portugal, também 
leccionou na Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo do Porto, no Ballete-
atro, na Universidade de Évora e na Escola 
Superior de Dança em Lisboa. Dirige habi-
tualmente workshops de criação, escrita e 
interpretação. 

Interpretou textos de autores como Harold 
Pinter, Samuel Beckett, Anton Thchékov 
ou António Patrício, em espectáculos di-
rigidos pelos encenadores Jorge Listopad, 
Júlio Catronuovo, Rogério de Carvalho e 
Karas, entre outros. Foi performer em tra-

balhos coreográficos de Ana Borges. Em 
televisão, fez parte do elenco de Retalhos 
da Vida de um Médico, com direcção de Ar-
tur Ramos.

Pertenceu ao TEP, onde foi dirigido por 
António Pedro, e ao CITAC, onde partici-
pou em vários espectáculos e foi dirigi-
do por Luís Lima. Em 1963, na Sociedade 
Guilherme Coussoul, foi actor na primeira 
encenação de um texto de Harold Pinter 

em Portugal, encenado por Jacinto Ra-
mos. Também encenou, nomeadamente 
na companhia 1.º Acto, e colaborou com o 
Teatro da Cornucópia.

É autor das peças A Mulher que Parou, Coro 
dos Maus Alunos e Se uma janela se Abrisse. 
Como dramaturgo, também assinou várias 
peças em co-autoria, de onde se destacam 
Duas Metades, com Patrícia Portela, O que 
se leva desta vida, com Gonçalo Waddington, 
e Yesterday’s Man, com os artistas libane-
ses Rabih Mroué e Tony Chakar. Colaborou 
como dramaturgo em diversas criações 
do coreógrafo Rui Horta. Traduziu Rodrigo 
García e Thomas Bernhard para português. 

É argumentista da mini-série de televisão 
Noite Sangrenta, realizada por Tiago Gue-
des e Frederico Serra para a RTP, onde 
também participou como actor. Das várias 
colaborações como actor ou argumentista 
em curtas e longas-metragens, destaca-
se Mal Nascida, de João Canijo, que lhe va-
leu o Prémio de Melhor Actor Secundário da 
GDA, em 2008. 

Também em televisão foi coordenador 
criativo de programas de televisão como 
Zapping ou Serviço Público, ambos na RTP2. 
Foi também argumentista associado das 
Produções Fictícias, colaborando em diver-
sos projectos de ficção. Criou o programa 
de rádio Qual Futuro, a partir de histórias 
criadas por menores internados em cen-
tros educativos portugueses, no âmbito do 
projecto de escrita que dirigiu para o Pro-
grama de Reinserção pela Arte da Fundação 
Gulbenkian. 

Foi cronista em vários jornais e revistas 
portugueses, como Expresso, A capital, 
Diário de Notícias e Jornal de Notícias. Co-
laborou na área de ficção, poesia e ensaio 
com diversas publicações portuguesas e 
estrangeiras.

tIago rodrIgues | teXto e enCenação

antÓnIo pedrosa | Intérprete

Carlos nerY | Intérprete
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A sua formação na área da Dança é diver-
sa, tendo sido aluna de Madalena Victorino, 
entre outros. No âmbito do Movimento De 
outra Maneira coordenou os projectos de 

ensino artístico no contexto escolar Dança 
e Teatro na escola e Passo a Passo, na pre-
sença do meu corpo.

Iniciou-se no Teatro Universitário do Porto. 
Fez parte do Cénico de Direito, em Lisboa, 
e foi dirigida por Augusto Boal no Teatro da 
Comuna. Frequentou a Escola Superior de 
Teatro e Cinema, foi aluna de Eva Winkler, 

na Gulbenkian, e de Adolfo Gutkin. Dirigiu 
oficinas de expressão dramática, onde en-
cenou textos de Teolinda Gersão, August 
Strindberg, Gil Vicente, entre muitos ou-
tros.

É presença regular em ficções televisi-
vas de diversos canais. A sua experiência 
divide-se entre a Dança e o Teatro, onde 
desempenhou várias funções. Foi bailari-
na em coreografias de Rui Horta, Benvin-
do Fonseca e Paula Careto, entre outros. 

Como actriz, foi dirigida por Ruy de Matos, 
Phillipe Genty ou António Feio. No Cinema, 
foi dirigida por António Macedo e António 
Pedro Vasconcelos.

Pertenceu ao Teatro Universitário do Porto 
e estudou no Conservatório de Teatro de 
Lisboa e na Academia Contemporânea do 
Espectáculo, no Porto. Trabalhou com os 
encenadores António Calpi, Júlio Cardoso 

e António Capelo, entre outros. Dedicou-se 
à escrita e ensino do Teatro para crianças. 
É autora de três romances e uma peça de 
Teatro.

Ensaísta, tradutora e investigadora, é autora 
e compiladora de diversas obras na área da 
História Contemporânea. Nesta área, realiza 
palestras em diversas instituições. Foi asses-

sora do Ministério da Cultura. Actualmente, 
preside a Fundação Humberto Delgado.

Estagiou na BBC Rádio. Foi intérprete de 
Teatro radiofónico e leitora de poesia na 
antiga Emissora Nacional e na RTP. Traba-
lhou como locutora na Rádio Renascença 

e, ao longo de cerca de 30 anos, apresen-
tou e realizou diversos programas na RDP. 
É também formadora nas áreas de técni-
cas da comunicação e expressão vocal.

No seu percurso profissional destaca-se o 
trabalho como jornalista e apresentadora 
de programas na RTP durante mais de 20 
anos, tanto na área da informação como 
do entretenimento. Paralelamente, teve 

várias experiências profissionais como 
actriz em Teatro e Cinema. Tem formação 
artística diversificada, nomeadamente na 
área da Dança. É autora de vários livros de 
ficção e não ficção.

Artista conhecido do público português, 
começou a sua formação artística em Pa-
ris. Estudou acordeão com Josianne Le 
Goff e sapateado na École de Claquettes 
Jean-Pierre Cassel, continuando os seus 
estudos junto de mestres das duas áreas. 
Como bailarino, coreógrafo, actor e mú-
sico, trabalhou em diversos países. Em 

Portugal, alcança notoriedade através da 
participação em programas televisivos de 
variedades. É professor na Escola de Dan-
ça do Conservatório Nacional e autor de 
diversos espectáculos onde se fundem a 
Música, a Dança e o Teatro.

É professora na Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universidade 
de Lisboa. Além da sua actividade de do-
cente, coordena vários projectos de investi-

gação. É conferencista e autora de diversas 
obras, destacando-se o seu trabalho de 
pesquisa na área do envelhecimento e da 
psicologia do idoso.

CrIstIna gonçalVes | Intérprete

dIana CoelHo | Intérprete

IsaBel sImÕes | Intérprete

IsaBel mIllet | Intérprete

IVa delgado | Intérprete

JÚlIa guerra | Intérprete

manuela de sousa rama | Intérprete

mICHel | Intérprete

Helena marCHand | Intérprete

Desde 1948 que mantém uma actividade 
artística, sobretudo como actriz em pro-
duções de companhias de amadores de 
Teatro. Foi figurante em séries televisivas, 
filmes publicitários e várias longas-metra-

gens, de onde se destaca a Casa dos Espíri-
tos. Recentemente, participou como actriz 
na mini-série Noite Sangrenta, realizada 
por Tiago Guedes e Frederico Serra, para 
a RTP.

Celeste melo | Intérprete
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Desidério Lázaro é um dos nomes de topo 
da mais recente geração do jazz nacional. 
Nas diversas colaborações em que parti-
cipou, deu provas do talento que detém, 
demonstrando um domínio perfeito do 
saxofone. Já partilhou o palco com Mário 
Laginha, Júlio Resende, entre outros.

Desidério Lázaro Trio é a nova incursão do 
jovem saxofonista na exploração de compo-
sições próprias. O líder do colectivo faz-se 
acompanhar por Mário Franco, contrabai-
xista de créditos firmados como líder dos 
seus próprios projectos e ao lado de algu-
mas das luminárias do jazz português, e 

por Luís Candeias na bateria, músico que 
como Desidério estudou em Amesterdão 
e, após o seu regresso a Portugal,  tornou-
se um dos mais requisitados bateristas da 
cena jazz e não só.

No primeiro CD deste trio, intitulado Roti-
na Impertinente, a música experimental e 
ao mesmo tempo melódica funde-se com 
os textos, ideias e conceitos da autoria do 
saxofonista.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

02 FeV

desIdérIo lÁzaro trIo
qua 22h00 | 75 min. 
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos

©
 R

en
at

o 
n

un
es

Estudou Belas Artes em Paris, como bol-
seiro da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Participou em exposições e salões de pin-
tura. O seu percurso no Teatro é marcado 

por colaboração na área da cenografia e 
luzes com diversas companhias de ama-
dores. No final dos anos setenta colaborou 
como actor com o Teatro da Cornucópia.

VÍtor lopes | Intérprete

Iniciou a sua carreira como bailarina nos 
Estados Unidos da América em 1959. 
Formou-se no Conservatório de Música 
de Boston e trabalhou com a companhia 
Boston Dance Theatre. Depois de uma di-
gressão em Portugal, passou a integrar a 
companhia Verde Gaio. Foi bailarina solista 

da Companhia Nacional de Bailado des-
de a sua fundação, em 1974, participando 
em clássicos como Quebra-nozes, Bela 
Adormecida, Carmina Burana, entre muitos 
outros. Também na CNB foi ensaiadora e 
formadora.

KImBerleY rIBeIro| Intérprete
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É um dos nomes de topo da mais recente geração do jazz nacional e promete muito para o 
futuro. Por enquanto já demonstrou que é um grande saxofonista, dominando o instrumento 
como poucos e distribuindo o seu talento em diversas colaborações.

Nuno Catarino in Revista jazz.pt

Imprensa soBre DEZIDÉRIO LÁZARO TRIO

W-Est_Where é um projecto de cooperação 
coreográfica entre França (Companhia Jas-
mina), Portugal (Teatro Viriato e Companhia 
Paulo Ribeiro), Croácia (HIPP/ Dance Week 
Festival – líder do projecto) e Hungria (Trafó 
House), no âmbito do qual são promovidas 
residências artísticas, formação, apresen-
tação de espectáculos e conferências com 
artistas da Europa de Leste e Oeste, num 
programa que se dirige essencialmente a 
um público profissional de Dança, sendo 
que algumas sessões são abertas a todos 
os interessados pela temática da Dança.

Financiado pelo Programa Cultura 2007-
2013 da União Europeia, o projecto tem 
como objectivo promover, entre as diversas 

estruturas parceiras, a troca de experiên-
cias, difusão ou formação de artistas, assim 
como contribuir para a circulação de obras 
coreográficas e para o conhecimento da 
Dança Contemporânea nos países de Leste 
da Europa.

A programação integral do festival 

W-Est_Where será divulgada em breve.

ENCONTRO DE DANÇA

08 a 12 FeV

W-est_WHere

©
 D

Rsaxofones tenor e soprano Desidério Lázaro 
Contrabaixo Mário Franco 
Bateria Luís Candeias

parceria
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O livro A Viagem do Elefante é o ponto de par-
tida para José & Pilar, um retrato da relação 
entre José Saramago e a mulher Pilar del 
Río, mas acima de tudo um filme sobre a 
vontade sôfrega de viver sentida pelo escri-
tor.

O realizador Miguel Gonçalves Mendes, 
baseando-se no quotidiano do casal em 
Lanzarote e em Lisboa, na sua casa ou em 

viagens, mostra um Saramago desconheci-
do, desfaz ideias feitas e prova que génio e 
simplicidade são compatíveis.

José & Pilar é uma demonstração clara de 
que, como diz o vencedor do Nobel da Lite-
ratura (1998), tudo pode ser contado de outra 
maneira.

CINEMA  / DOCUMENTáRIO

17 FeV

José & pIlar
de MIGUEL GOnçALvES MEnDES

qui 21h30 | 125 min.
Preços: 53 | 43 (Amigos do Teatro Viriato 
e Sócios do Cine Clube de Viseu)
Todos os públicos

©
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Rede de cooperação
 coreográfica

Financiada por

realização Miguel Gonçalves Mendes
Idioma Original Português / Castelhano

Produção JumpCut (Portugal)
Co-produção 

eL Deseo (espanha) e o2 Filmes (Brasil)
Produtor associado 

Abel Ribeiro Chaves / oPTeC, Lda
Televisões associadas siC (Portugal), 

YLe (Finlândia) e sVT (suécia)
 

Iniciativa Cine Clube de Viseu 
integrado no ciclO EurOpa 2011

Informação adicional em 
www.cineclubeviseu.pt  
Parceria Teatro Viriato
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Mãe Preta, Vou levar-te comigo, Menino e 
Maria Rita são algumas das canções ines-
quecíveis que o Duo Ouro Negro deixou de 
herança à cultura musical portuguesa. 

Cinquenta anos depois do surgimento des-
te grupo, uma nova geração de músicos 
portugueses, cabo-verdianos e angolanos, 
como Manuel d’Oliveira, Filipa Pais, Janita 
Salomé, Ritinha Lobo e Yami, recupera o 
reportório emblemático do Duo Ouro Negro 
num álbum de homenagem intitulado Mu-
xima. Um tributo onde não faltam os ritmos 
angolanos, brasileiros ou as melodias do 

jazz, da soul e do funk que sempre marca-
ram a música sem fronteiras do lendário 
Duo Ouro Negro.

MÚSICA

19 FeV

muXIma
sáb 21h30 | 75 min. aprox.
Preços: B (7,53 a 153) / jovem 53

m/  6 anos
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Miguel Gonçalves Mendes foi capaz de fazer poema sobre personagens que já são poemas por 
si só. Simplesmente imperdível.”

Livia Deodato in Revista Marie Claire

Uma das produções mais concorridas do Festival do Rio 2010, o documentário José & Pilar, de 
Miguel Gonçalves Mendes, estreou agora, numa sessão que abarrotou o Espaço de Cinema. 
Centrado na relação entre o escritor português José Saramago e sua mulher, a jornalista es-
panhola Pilar Del Río, foi aplaudido várias vezes durante a projeção, cercada de gargalhadas 
da plateia. Ao fim do filme, vários espectadores saíram da sala aos prantos, comovidos com 
as reflexões de Saramago sobre velhice e morte.

Rodrigo Fonseca in Jornal O Globo

Miguel Gonçalves Mendes mostra o José que havia em Saramago. E agora ao lado de uma 
grande obra, ficou com uma grande dívida. Miguel Gonçalves Mendes aos 32 anos parece ter 
feito o trabalho de uma vida (...) em José e Pilar descobrimos o Saramago que nunca vimos, 
íntimo e pessoal.

Manuel Halpern in Jornal de Letras

O filme realizado por Miguel Gonçalves Mendes revela sobretudo um José nunca visto. O es-
critor ri e faz rir, descreve pesadelos, chora, mostra-se frágil e dependente, está feliz em 
quase todos os momentos. José e Pilar é, no fundo, uma história de amor com drama, mas 
sem conflito. Não deixa de ser também um testemunho raro sobre o homem que sempre se 
definiu como “um senhor um pouco frágil”.

Filipa Melo in Revista Ler

Era uma vez um homem que viajava pelo mundo e queria viver para continuar a escrever. Era 
uma vez uma mulher que empurrou esse homem para a vida. Era uma vez um elefante que 
viajava pelo mundo sem saber porquê. Era uma vez um realizador que quis fazer um docu-
mentário sobre a intimidade de Saramago e de Pilar e acbou a fazer um filme sobre a vida.

Ana Margarida de Carvalho in Revista Visão

Imprensa soBre JOSÉ & PILAR
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Vozes Yami, Ritinha Lobo, 
Filipa Pais e Janita salomé
guitarras Manuel D’oliveira 
percussões Joaquim Teles (Quiné) 
Bateria Marito Marques 
piano e teclas Filipe Raposo 
som de Frente (FoH) samuel Nascimento
som de palco (monitores) Marco Batista 
Iluminação Pedro Leston

A voz aquática de Filipa Pais, transmite 
melhor que ninguém a luz de Lisboa e os 
cruzamentos culturais que acontecem na 
cidade de Ulisses. 

No seu universo musical, aposta numa 
sonoridade influenciada pela matriz tradi-
cional mas que avança, também, sobre um 
ambiente mais contemporâneo que tran-
sita pelo Fado, a Morna, a música popular 
portuguesa e a do Brasil, país em que can-
tou em inúmeras ocasiões e em que co-
laborou com prestigiados representantes 
dessa terra: João Bosco, Chico César ou 
mesmo, Maria Bethânia. 

Filipa Pais é uma intérprete versátil que 
ganhou prestígio com uma coerência que 
não abandonou nunca, e que se baseia no 
seu selecto e escolhido repertório tanto ao 
nível de músicas, como de textos e tam-
bém dos músicos que vestiram e arranja-
ram essas canções. Filipa é admirada por 
muitos dos melhores músicos de Portugal 
que solicitaram a sua colaboração em nu-
merosas ocasiões, resultado de uma gran-
de cumplicidade e respeito pela cantora.

Janita Salomé é um artista multifacetado 
e versátil. Envolvido numa mística de ima-
gem popular que, em simultâneo, toca as 
elites, cedo criou uma identidade própria, 
que o distingue no contexto musical. 

A credibilidade que lhe advém do valor pró-
prio como compositor e cantor de capaci-
dades únicas, é sublimado pela sua aura 

de ser o discípulo em quem Zeca Afonso 
mais esperanças depositava pelas suas 
capacidades técnicas únicas de interpreta-
ção e canto e a quem confiava as obras de 
mais difícil execução. 

A sua ligação aos temas de raiz popular, 
que explora e canta, traduz a sua forte li-
gação à terra e às pessoas que transmitem 

Muxima é uma das canções mais emblemáticas do lendário Duo Ouro Negro. Significa 
coração na língua kimbundo. É também o nome de uma vila localizada na província de 
Bengo, em Angola, localidade que, entre outros locais históricos, inclui a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, mais conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Muxima.

Portugal, início dos anos 60 do Séc. XX. Em África, as tropas portuguesas estavam em 
guerra com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau/Cabo 
Verde. Mas o sofrimento provocado por essa guerra em todos os lados que a disputavam 
não impedia, e nalguns casos ainda o reforçava, o sentimento de que portugueses, ango-
lanos, moçambicanos e outros povos do universo lusófono são, desde há séculos, irmãos. 
E, reflexo perfeito dessa família formada pela História, um grupo musical angolano, o 
Duo Ouro Negro, criava pontes, a partir de Lisboa, com a África que fala português e com 
o Brasil.

Gravando e actuando, ao longo da sua carreira, com músicos de rock, jazz e ié-ié portu-
gueses (do Thilo’s Combo, Conjunto Mistério, Quarteto 1111, Objectivo ou Sheiks mas tam-
bém com outros nomes, como o brasileiro Sivuca ou com os músicos que viriam a dar ori-
gem aos Irmãos Verdades), o Duo Ouro Negro abriu a sua música aos géneros angolanos (o 
semba, o merengue ou o, por eles popularizado, kwela) mas também a músicas exteriores 
como o rock, o jazz, a soul, o funk, ritmos brasileiros, latino-americanos, cabo-verdianos, 
moçambicanos e sul-africanos (incluindo duas canções da diva Miriam Makeba, Click 
Song e Pata Pata). Cantando em kimbundo, português, crioulo ou inglês, o Duo Ouro Negro, 
Raúl Indipwo e Milo MacMahon, deixaram canções inesquecíveis como Muxima, Mãe Pre-
ta, Kurikutela, La Kwela, Muamba, Banana e Cola, Vou Levar-te Comigo, Maria Rita, Menino, 
Lindeza ou Eliza Gomara Saia.

O Duo Ouro Negro, que no início dos anos 60 chegou a ser um trio, com a inclusão de José 
Alves Monteiro, foi formado por Raúl e Milo, na segunda metade dos anos 50. Amigos 
desde a sua juventude, o grupo foi baptizado com o nome Ouro Negro pela locutora de 
rádio Maria Lucília Dias. Ao longo da sua carreira realizaram inúmeros espectáculos em 
Angola e Portugal, onde viriam a fixar-se , mas também na Suiça, França (incluindo vários 
concertos no mítico Olympia), Finlândia, Suécia, Dinamarca, Espanha, Mónaco, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Japão e Austrália.

FIlIpa paIs

JanIta salomé

sIgnIFICado da palaVra MUXIMA

retrospeCtIVa soBre o duo ouro negro

BIograFIas
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os seus sentimentos e a sua vida através 
da tradição oral do canto e da canção. 
Mas, desta sua particularidade, não pode 
ser dissociada a sua vertente de músico 

e compositor, de autor de diversos temas 
que fazem história na música portuguesa.

A cantora Ritinha Lobo ou seja, Maria Rita 
Isabel de Sousa Lobo, nasceu na ilha do 
Sal, Cabo Verde, no ano de 1976.

Dona de uma presença muito marcante, 
visto possuir uma beleza natural das ilhas, 
cedo mostrou interesse pela música des-
tacando a participação no concurso dos 
Pequenos Cantores tendo arrecadado o 1º 
Prémio no ano 1987.

A partir do ano de 1994 foi convidada a inte-
grar o grupo MOBAFUCO (morna, batuque, 
funana e coladera) que é o grupo de anima-
ção no hotel Morabeza, ilha do Sal, tendo 
gravado um CD com o mesmo grupo.

No ano de 1999, recebeu uma bolsa de 
estudos para estudar música/canto com 
o Maestro Cortês Medina no Teatro São 

Carlos e partir desta data reside em Lisboa 
onde tem participado em várias gravações 
como corista e ainda em muitos dos es-
pectáculos efectuados no país.

Neste momento, está a preparar o seu pró-
prio projecto a solo.

Yami nasceu em Angola e há 28 anos que 
vive na Europa. Tendo iniciado a sua for-
mação na guitarra clássica, apaixonou-se 
pelo baixo eléctrico, quando frequentava a 
escola de Jazz no famoso Hot Club de Lis-
boa. 

Desde então e a par de projectos originais, 
tem diversas gravações e espectáculos de 
nomes famosos do circuito musical portu-
guês, entre os quais Dulce Pontes, Carlos 
do Carmo e Sara Tavares. Para além dos 

seus dotes de instrumentista e cantor, 
Yami é guitarristas e baixista e ainda com-
põe os seus próprios temas e canções, que 
poderão ser escutados no álbum que edi-
tou, a solo, Aloelela.

Yami, que significa aquilo que vem de mim, 
em Kimbundo, é o despertar das origens 
que melodiosamente se fundem com toda 
a sua experiência de vida na Europa e no 
Mundo. 

Manuel D’Oliveira nasceu em Guimarães, 
em 1978, e iniciou a aprendizagem musical 
com o seu pai, guitarrista amador.

O seu desenvolvimento musical sempre foi 
baseado na busca interminável de influên-
cias e na troca de experiências artísticas. 
Em 1994, iniciou uma série de viagens pela 
Europa, na procura da sua identidade mu-
sical através da convivência com outras 
culturas.

Em Março de 1995, aos dezasseis anos, foi 
convidado por alguns músicos com quem 
esteve em estreito contacto durante esse 
ano, para participar numa tournée na Ale-
manha.

Em 1997, iniciou um projecto mais ambi-
cioso, a banda Mediterrâneo, e em Agosto 
do mesmo ano participou na gravação, em 
Itália, do disco Praça de Santiago que conta 
com a participação do quarteto de Paolo 
Conte. Também em 1997, Manuel D’Oliveira 
participou no Guimarães Jazz Festival, e em 
1998, integrou as celebrações dos 500 anos 
do Brasil, onde representou Portugal, fe-
chando ainda o Tourcoing Jazz Festival em 
França, onde também participaram estre-
las como Diana Krall e Brad Mehldau.

Em 2002, gravou o seu primeiro álbum 
Ibéria, inteiramente composto por temas 

originais e que contou com músicos convi-
dados, tais como Jorge Pardo e Carles Be-
navent, assim como o mestre da Guitarra 
Portuguesa, António Chaínho. Este traba-
lho foi recebido com entusiasmo pela crí-
tica internacional e Portuguesa. Também 
em 2000, foi músico convidado da cantora 
Dulce Pontes na sua tour.

Em 2005, Manuel D’Oliveira lançou Amar-
te, um disco exclusivamente de originais, 
cujas raízes musicais podem ser encon-
tradas na fusão de estilos ibéricos. O disco 
foi editado em Portugal, Espanha, França 
Alemanha e Inglaterra.

Manuel D’Oliveira é considerado um dos 
melhores intérpretes e compositores do 
panorama musical internacional.

Misturando na sua música o semba ango-
lano, o zouk das Antilhas, influências do 
chorinho e do samba brasileiros, da músi-
ca moçambicana e cabo-verdiana, do jazz 
e do pop, Yami canta as cores, os cheiros 
e as histórias de África. Em dialecto e em 

Português, celebra a sua música de uma 
forma cosmopolita e moderna, o espaço da 
lusofonia e as suas músicas.

rItInHa loBo

YamI

manuel d’olIVeIra
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Pedagogia e Dança lado a lado como forma 
de desenvolvimento intelectual e criativo 
das crianças e jovens tem sido um con-
ceito desenvolvido pela intérprete Leonor 
Barata, com a apresentação de diversas 
oficinas de dança criativa junto das esco-
las. Um projecto através do qual revisitou 
o mundo coreográfico das mulheres con-
sideradas pioneiras da História da Dança 
Contemporânea.

Com esta nova oficina, Leonor Barata pro-

põe explorar o lado masculino da Dança no 
século XX. Laban é o primeiro coreógrafo 
escolhido pela intérprete. Pedagogo e in-
vestigador, Laban é sem dúvida o grande 
teorizador da Dança Contemporânea do sé-
culo passado. 

A oficina convida os participantes a explorar 
a relação que Laban mantinha com o espa-
ço e com o movimento do coro, situando-o 
em termos de contexto social e cultural na 
Alemanha pré-nazi.

OFICINA DE DANÇA CRIATIVA

23 e 24 FeV

à maneIra de laBan
orientação LEOnOR BARATA

qua e qui manhã e tarde (horário a definir de acordo com a disponibilidade da turma) | 90 min.
Público-alvo 3º ciclo do Ensino Básico
Lotação 1 turma / sessão
Preço 13

Local: Sala de Aula (requisitos: projector de vídeo)

©
 C

at
ar

in
a 

fe
rn

an
de

s



46 47

À Maneira De… pretendeu ser uma primeira abordagem à História da Dança, focada essencial-
mente em três mulheres consideradas pioneiras daquilo que hoje se considera a Dança Mo-
derna: Isadora Duncan (1978-1927), Mary Wigmam (1886-1973) e Martha Graham (1886-1973). 

Partindo da ideia e pressuposto defendido por alguns autores, de que a Dança do século XX é 
eminentemente feminina e verificando, de facto, que algumas das grandes Revoluções desta 
área se deveram à determinação e coragem das suas pioneiras, criei estas oficinas que não 
pretendiam ser apenas mais uma lição de história.

Ao contrário, o que se pretendia era a exploração de uma linguagem própria e individual de cada 
interveniente utilizando os métodos, ou partindo das questões primeiras, que estas criadoras 
utilizavam.

A oficina estava então grandemente apoiada nas danças de cada uma destas pioneiras, mas 
também nas suas vidas e na forma como os acontecimentos condicionaram o seu fazer artístico. 
Assim, se com Duncan aprendemos a dançar descalços, com Wigman aprendemos o silêncio e 
com Graham a verdade do movimento.

Estas oficinas estiveram presentes em vários locais e chegaram a muitas crianças: passaram 
pelo Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), pelo Centro Cultural de Belém (Lisboa), pelo Teatro 
Virgínia (Torres Novas), pelo Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra) e pelo Teatro Viriato 
(Viseu).

A realização das oficinas mostrou-me de forma clara o potencial pedagógico desta junção entre 
história e metodologia da Dança, uma vez que o que se propõe não é o recriar as danças ou as 
sequências destas três grandes coreógrafas e bailarinas, mas antes que cada participante de-
senvolva em si uma linguagem e expressividade próprias, utilizando os métodos das pioneiras.

À Maneira deles, agora!

Neste sentido, o que proponho agora é a continuação deste projecto desenvolvendo o lado mas-
culino da Dança do inicio do século XX e fazendo o percurso revisitando Rudolf Laban (1879-
1958) e Merce Cunningham (1919-2009)

À maneira deles agora! A premissa mantém-se: Utilizar os seus métodos explorando em simul-
tâneo o seu universo de criação e as suas biografias.

leonor Barata soBre À MANEIRA DE LABAN BIograFIas

É licenciada em Filosofia pela Universi-
dade de Coimbra e Completou a pós-gra-
duação em Estudos Artísticos na mesma 
instituição.Fez a sua formação em Dança 
no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 
Sonnenclair, Francisco Camacho, Mada-
lena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 
entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a 
colaboração com o Tof Theatre, Bruxelas, 
em Duel; Miss Liberty de Mónica Lapa; As 
Pulgas de Salmo Faria e Cyrano de Claudio 
Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 
para a Infância e Juventude tendo sido co-
laboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Be-
lém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 
Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-
los para o público jovem: A Menina do Mar 
(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 
Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 
TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-
tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 
(Teatro Viriato, 2010) e Chiuuu! A Mary está a 
Dançar (Teatro Viriato, 2010).

leonor Barata 
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Local Geographic é uma reflexão sobre a 
identidade, um estudo de uma “geografia 
pessoal” que passa pelo corpo como fer-
ramenta de descoberta do mundo. Uma 
descoberta assente nos antípodas do plau-
sível, na fronteira da ironia e, essencial-
mente, na ideia de perda. Para Rui Horta, 
Local Geographic é uma obra sobre a im-
portância de utilizar o sentimento de per-
da como um método de busca de um novo 
caminho, sobretudo quando a vida tende a 

aprisionar as pessoas numa rotina cons-
tante sem risco ou aventuras.

Anton Skrzpiciel, actor, bailarino, intérpre-
te multifacetado, um protagonista essen-
cial nos trabalhos realizados por Rui Horta, 
dá corpo a este solo.
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MULTIDISCIPLINAR

25 e 26 FeV

loCal geograpHIC
de RUI HORTA

sex e sáb 21h30 | 70 min.
Preços: A (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos
Plateia instalada no Palco

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Três momentos históricos de Portugal, al-
gumas experiências de diferentes gerações 
e um nome singular mas distinto. Estas são 
as componentes essenciais de 1974, a nova 
peça do Teatro Meridional, que tem como 
objectivo a identidade portuguesa histórica 
do século XX. 

Mas como se chega a este produto final? Qual 
o caminho que é preciso traçar em termos de 
investigação histórica? Poderá a História in-
tegrar as artes de palco? Qual a relação que 
se deve estabelecer entre o ensino e o Teatro? 

Para responder a estas perguntas, o Tea-
tro Meridional propõe um encontro com o 
encenador Miguel Seabra que conduzirá 
os participantes numa deambulação pelos 
lugares e personagens, pelas palavras, pe-
los documentos e pelas múltiplas especifi-
cidades que compõem o processo criativo 
de 1974, em particular, e da construção de 
uma peça de Teatro, de uma forma geral.

ACÇÃO DE FORMAÇÃO

02 mar

1974 - em proCesso
orientação MIGUEL SEABRA

qua 19h30 às 21h30
Lotação 20 participantes 
Público-alvo Professores, Animadores Socioculturais e Profissionais do Espectáculo
Preço 63 (Desconto de 50% na compra de bilhete para o espectáculo 1974)
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vadirecção, Coreografia, luzes e Conceito Visual Rui Horta 

música original Tiago Cerqueira 
textos Rui Horta, Anton skrzypiciel e Tiago Rodrigues 
Interpretação Anton skrzypiciel 
Vídeo Guilherme Martins 
adereços Ricardo Mata 
apoio dramatúrgico Tiago Rodrigues 
direcção técnica Nuno Borda de Água 
produção Ana Carina Paulino
Falado em inglês com tradução para português durante o espectáculo

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural
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1974 tem como objectivo a identidade portu-
guesa construída a partir do discurso narra-
tivo de três importantes períodos da História 
de Portugal do último século: uma ditadura 
que durou 48 anos, a revolução de 25 de Abril 
de 1974 e a fase que se lhe seguiu marcada 
pela adesão à Comunidade Económica Eu-
ropeia. Pelo palco desfilam fragmentos de 
situações que os mais velhos viveram o os 
mais novos ouviram contar aos pais e avós, 
retratados sem clichés. 

Inscrito na lógica de construção cénica e ar-

tística dos espectáculos do Teatro Meridional, 
Para Além do Tejo (2004) e Por Detrás dos 
Montes (2006), o espectáculo 1974 alia à lin-
guagem cénica, essencialmente não verbal, 
construída através da fisicalidade do actor, a 
linguagem musical e plástica.

O Teatro Meridional foi distinguido, pelo seu 
percurso inovador e criativo, com o Prémio 
Europa – Novas Realidades Teatrais, que 
constitui um dos mais prestigiados reconhe-
cimentos do mundo do Teatro. 

TEATRO

04 e 05 mar

1974
de TEATRO MERIDIOnAL

sex e sáb 21h30 | 90 min.
Preços: A (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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O Teatro Meridional é uma Companhia portuguesa vocacionada para a itinerância que procura 
nas suas montagens um estilo marcado pelo despojamento cénico e pelo protagonismo do 
trabalho de interpretação do actor, fazendo da construção de cada objecto cénico uma aposta 
de pesquisa e experimentação.

As principais linhas de actuação artística do Teatro Meridional prendem-se com a encenação 
de textos originais (lançando o desafio a autores para arriscarem a escrita dramatúrgica), com 
a criação de novas dramaturgias baseadas em adaptações de textos não teatrais (com relevo 
para a ligação ao universo da lusofonia, procurando fazer da língua portuguesa um encontro 
com a sua própria história), com a encenação e adaptação de textos maiores da dramaturgia 
mundial, e com a criação de espectáculos onde a palavra não é a principal forma de comuni-
cação cénica.

Realizou até à data 35 produções, tendo já apresentado os seus trabalhos em 17 países – Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Espanha EUA, França, Itália, 
Jordânia, Marrocos, México, Paraguai, Timor, Uruguai - para além de realizar uma itinerância 
anual por Portugal Continental e ilhas.

Desde 1992, ano da sua fundação, os trabalhos do Teatro Meridional já foram distinguidos 22 
vezes a nível nacional e seis a nível internacional

O Teatro Meridional foi distinguido com o Prémio Europa - Novas Realidades Teatrais, que cons-
titui um dos mais prestigiados reconhecimentos do mundo do Teatro. Para além do Teatro 
Meridional foram, também, distinguidos os artistas Viliam Docolomanský (República Checa), 
Katie Mitchell (Reino-Unido), Andrey Moguchiy (Rússia), Kristian Smeds (Finlândia) e o Vestur-
port Theatre (Islândia).

Este espectáculo devolve ao espectador, reapropriadas pelos corpos e rostos dos actores, as me-
mórias de um breve momento de comunhão absoluta, que mal rompeu com a vida salazarenta de 
antes do 25 de Abril logo se esfumou diante dos olhos dos portugueses. O facto de essa experiência 
de paralisia, ruptura e dispersão só poder ser reconstituída da melhor maneira em palco, sem 
palavras, mas com recurso a estímulos sensoriais dispostos com mestria, parece ser o segredo da 
adesão a este espectáculo. O autor de um dos mais fiéis e fulgurantes testemunhos artísticos desta 
transição, José Mário Branco, é o responsável pela sonoplastia e música deste espectáculo, ele que 
já era co-inventor da banda sonora real dos portugueses. O fruto deste trabalho é uma poética da 
presença, que consegue tocar onde poucos chegam. É o espectáculo que o Teatro português pedia 
já há que tempos.

Jorge Louraço Figueira in Suplmento Ípsilon 

Miguel Seabra assenta o seu trabalho no contributo que cada actor pode dar a determinada peça. 
Em palco, procura-se criar momentos de expressão significativa para que o público seja capaz de 
construir a sua própria história, a partir do que lhe é transmitido pelos actores. Em 1974, a base foi 
um texto escrito por Francisco Luís Parreira, uma matriz dramatúrgica que levantou vários temas, 
sobre os quais os actores improvisaram, levando para os ensaios as suas experiências pessoais, as 
suas memórias, os seus sentimentos. Improvisou-se sobre a embriaguez, o segredo, o inimigo, a 
ocupação do novo espaço, a memória e a perda de memória, a evolução das estruturas familiares, o 
voto, a distracção, a dívida, a busca de sentidos num mundo em permanente mutação.

Gabriela Lourenço in Revista Visão

O Júri do Prémio Europa – Novas Realidades Teatrais, composto por cerca de 300 especialistas 
em Teatro Europeu, reuniu-se em Roma no dia 04 de Julho, deliberando que este prémio deve 
representar uma ocasião de encontro e de confrontação entre diferentes momentos de expressão 
do novo Teatro Europeu e ter em conta o seu carácter inovador e a sua originalidade.

Este prémio surgiu associado ao Prémio Europa de Teatro, cuja primeira edição teve lugar em 
1986 com o objectivo de premiar personalidades ou instituições teatrais que contribuíssem 
para a realização de eventos culturais determinantes para a compreensão e conhecimento 
recíproco dos povos. Sendo  este um prémio de carreira, o laureado é escolhido por todo o seu 
percurso artístico. A partir de 2002 o prémio foi reconhecido pelo Parlamento e Conselho Euro-
peu como organização de interesse cultural europeu. A União dos Teatros da Europa, a Associação 
Internacional de Críticos de Teatro, o Instituto Internacional do Teatro do Mediterrâneo, o Instituto 
Internacional de Teatro UNESCO e a Associação Europeia de Festivais são alguns dos organismos 
associados do Prémio Europa de Teatro.

teatro merIdIonal – o proJeCto

teatro merIdIonal ganHa PRÉMIO EUROPA - NOVAS REALIDADES TEATRAIS

Imprensa soBre 1974

encenação Miguel seabra 
assistência artística Jean Paul Buchieri
dramaturgia Francisco Luís Parreira
música original e sonoplastia José Mário Branco
Interpretação Carla Galvão, Cláudia Andrade, David Pereira Bastos, emanuel Arada, Filipe Costa, inês Lua, 
inês Mariana Moitas, João Melo, Miguel Damião, Rui M. silva e susana Madeira
espaço Cénico e Figurinos Marta Carreiras
desenho de luz Miguel seabra 
taiji Qigong Pedro Rodrigues 
registo de Vídeo / documentário Patrícia Poção
Co-produção Teatro Meridional e Teatro Nacional D. Maria ii
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Depois da marcante experiência com os Or-
natos Violeta e da estreia a solo, em 2006, 
com Todos os dias fosses estes/outros, Nuno 
Prata está agora de volta com Deve Haver.

O novo trabalho é um retrato dos tempos 
actuais, repleto de palavras reveladoras das 
inquietações de toda uma geração.

Em Deve Haver, Nuno Prata assume as in-
fluências que vão desde Sérgio Godinho a 
Tom Waits, sem esquecer os Violent Fem-
mes e um certo tropicalismo. Geografias 
estéticas que de forma directa ou indirecta 
definem Nuno Prata como artista.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

10 mar

nuno prata
qui 22h00 | 60 min. aprox.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos
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toNos primeiros cinco minutos, os espectadores vão ficar à espera dos diálogos. “Então, mas eles 

não conversam?”, segredam ao ouvido do parceiro do lado com os braços cruzados. Logo a seguir 
são sugados para o jogo do advinha o país que somos e que temos. Depressa se vão esquecer que 
não há uma personagem principal encarnada por um actor, vão ficar presos no jogo de reconhecer 
os nossos tiques e a nossa herança. No final, apercebem-se que entenderam tudo, mesmo sem 
palavras. É este o segredo do grupo Teatro Meridional que foi convidado a apresentar a peça 1974. 
O tema não podia ser mais apropriado: a história recente de Portugal, ou melhor, os três períodos 
mais marcantes: ditadura, revolução de 1974 e a entrada na C.E.E..

Vanda Marques in Jornal I

O Portugal deslumbrado com o hiperconsumo, o País dirigido por políticos ineficientes (e manipula-
dos por forças obscuras), a forma bipolar como oscilamos entre uma felicidade inexistente ou, nos 
antípodas, nos deixamos arrastar para a depressão colectiva sem esboço de reacção. Este e outros 
defeitos são pintados – com pertinência e sentido de humor – por Miguel Seabra, que aqui assina 
um espectáculo que, não sendo inovador (no aspecto formal) nem original (no conteúdo) resulta 
numa hora e meia repleta de ocasiões para rir, reflectir ou de pura contemplação estética, dados 
alguns apontamentos plásticos realmente inspirados.

Ana Maria Ribeiro in Jornal Correio da Manhã

Voz, guitarra 
e guitarra Baixo Nuno Prata

Bateria, percussões, teclados, 
guitarra, serrote, Flauta e Voz 

Nico Tricôt
percussões, Bateria, teclados, 

guitarra e Voz António serginho



58 59

Mais conciso que na estreia, e por isso mais certeiro, o novo álbum de Nuno Prata é um belissimo 
retrato destes tempos onde tudo acontece a velocidade vertiginosa e nada parece acontecer real-
mente. As palavras são violentas na forma crua, depurada, como nos impõe o cenário.

Mário Lopes in Suplmento Ípsilon

No segundo disco de Nuno Prata, a eloquência continua a ser a palavra de ordem. A fidelidade aos 
princípios traduz-se novamente em canções de fino recorte.

Davide Pinheiro in Arthouse

Imprensa soBre NUNO PRATA

Depois de visitar o universo criativo e his-
tórico do coreógrafo Laban, Leonor Barata 
continua a explorar a importância do lado 
masculino na construção da Dança Con-
temporânea. 

A intérprete revisita o mundo coreográfico de 
Merce Cunningham. Para este coreógrafo, a 
Dança apresenta-se como um movimento 
natural resultante da força do acaso e não do 
encadeamento lógico.

Durante a oficina, os participantes são de-
safiados a experimentar esta noção de aca-
so, as suas consequências a nível de movi-
mento e a compreender o papel de Merce 
nas vanguardas artísticas da altura.

Com este trabalho, a intérprete Leonor Ba-
rata pretende promover o desenvolvimento 
intelectual e criativo dos jovens com recur-
so à História da Dança do século XX.

OFICINA DE DANÇA CRIATIVA

17 e 18 mar

à maneIra de merCe
orientação LEOnOR BARATA

qui e sex manhã e tarde (horário a definir de acordo com a disponibilidade da turma) | 90 min.
Público-alvo Ensino Secundário
Lotação 1 turma / sessão
Preço 13

Local: Sala de Aula (requisitos: projector de vídeo)
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À MANEIRA DE… pretendeu ser uma primeira abordagem à História da Dança, focada essencial-
mente em três mulheres consideradas pioneiras daquilo que hoje se considera a Dança Moderna: 
Isadora Duncan (1978-1927), Mary Wigmam (1886-1973) e Martha Graham (1886-1973). 

Partindo da ideia e pressuposto defendido por alguns autores, de que a Dança do século XX é emi-
nentemente feminina e verificando, de facto, que algumas das grandes Revoluções desta área se 
deveram à determinação e coragem das suas pioneiras, criei estas oficinas que não pretendiam ser 
apenas mais uma lição de história.

Ao contrário, o que se pretendia era a exploração de uma linguagem própria e individual de cada 
interveniente utilizando os métodos, ou partindo das questões primeiras, que estas criadoras uti-
lizavam.

A oficina estava então grandemente apoiada nas danças de cada uma destas pioneiras, mas tam-
bém nas suas vidas e na forma como os acontecimentos condicionaram o seu fazer artístico. As-
sim, se com Duncan aprendemos a dançar descalços, com Wigman aprendemos o silêncio e com 
Graham a verdade do movimento.

Estas oficinas estiveram presentes em vários locais e chegaram a muitas crianças: passaram pelo 
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), pelo Centro Cultural de Belém (Lisboa), pelo Teatro Virgínia 
(Torres Novas), pelo Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra e pelo Teatro Viriato, em Viseu.

A realização das oficinas mostrou-me de forma clara o potencial pedagógico desta junção entre 
história e metodologia da Dança, uma vez que o que se propõe não é o recriar as danças ou as se-
quências destas três grandes coreógrafas e bailarinas, mas antes que cada participante desenvolva 
em si uma linguagem e expressividade próprias, utilizando os métodos das pioneiras.

À Maneira deles, agora!

Neste sentido, o que proponho agora é a continuação deste projecto desenvolvendo o lado masculi-
no da dança do inicio do séc. XX e fazendo o percurso revisitando Rudolf Laban (1879-1958) e Merce 
Cunningham (1919-2009): À maneira deles agora! A premissa mantém-se: Utilizar os seus métodos 
explorando em simultâneo o seu universo de criação e as suas biografias.

leonor Barata soBre À MANEIRA DE MERCE BIograFIas

É licenciada em Filosofia pela Universi-
dade de Coimbra e Completou a pós-gra-
duação em Estudos Artísticos na mesma 
instituição.Fez a sua formação em Dança 
no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 
Sonnenclair, Francisco Camacho, Mada-
lena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 
entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a 
colaboração com o Tof Theatre, Bruxelas, 
em Duel; Miss Liberty de Mónica Lapa; As 
Pulgas de Salmo Faria e Cyrano de Claudio 
Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 
para a Infância e Juventude tendo sido co-
laboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Be-
lém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 
Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-
los para o público jovem: A Menina do Mar 
(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 
Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 
TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-
tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 
(Teatro Viriato, 2010) e Chiuuu! A Mary está a 
Dançar (Teatro Viriato, 2010).

leonor Barata 
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Constituído essencialmente por sessões 
de curtas-metragens de animação, que 
incluem filmes de todo o mundo, e ateli-
ês de Cinema, o IndieJúnior visa apelar aos 

sentidos das crianças e jovens e despertar 
diversas emoções, cruzando lazer/diverti-
mento com reflexão e conhecimento.

CINEMA

18 e 19 mar

o CInema é uma anImação
o IndIeJÚnIor no teatro VIrIato
programação fESTIvAL InDIELISBOA
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18 mar

CurtInHas de anImação

sex 10h30 | 65 min.
m/ 4 anos
Preço 13

HÁ pÁnICo na aldeIa
de stépHane auBIer e VInCent patar

legendado em português

sex 15h00 | 75 min. aprox.
m/ 8 anos
Preço 13

19 mar

CurtInHas de anImação

sáb 16h30 | 65 min.
m/ 4 anos
Preço 13

apoio à divulgação 
Cine Clube de Viseu
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sInopses das CURTINHAS DE ANIMAÇÃO

demasIado prInCIpezInHo
de ZOIA TROfIMOvA

AnIMAçÃO, fRAnçA, 2006, 7’

Quando o sol nasce no horizonte, revela algumas manchas na sua superfície. Cheio de 
determinação e muita paciência, um rapaz, pequeníssimo mas muito decidido, vai tentar 
limpar aquelas nódoas com todos os métodos ao seu alcance.

nIColas e guIllemette
de vIRGInIE TARAvEL

AnIMAçÃO, fRAnçA 2008, 9’

Numa loja onde se vendem pequenos  bonecos de cordas de plástico, “Nicolas, o pequeno 
músico” é o único totalmente acabado. Certo dia acorda e decide construir “Guillemette, 
a pequena bailarina”. Mas, por engano, ela transforma-se num monstro de mil cabeças.

as noVas espéCIes
de EvALDS LACIS

AnIMAçÃO, LETÓnIA 2008, 9’

Um  entomologista  encontra um novo tipo de insecto no prado e fica contente com a ideia 
de o juntar à sua colecção. Mas os insectos não querem ser objectos de museu: as duas 
meninas Bug têm que encontrar uma maneira de salvar os pais.

lengalenga da panQueCa
de KAI PAnnEn

AnIMAçÃO, ALEMAnHA, 2009, 6’

LEGEnDADO EM PORTUGUÊS

Não há muito tempo, quando Mr. Bumble decidiu que queria comer uma panqueca, acon-
teceu algo muito estranho: quando ele a voltava com um pequeno sacão, a panqueca voou 
pela janela aberta. Mr. Bumble foi à caça da panqueca...

no FIm do mundo 
de KOnSTAnTIn BROnZIT

AnIMAçÃO, fRAnçA, 1998, 7’

As peripécias de uma casa precariamente equilibrada. Construída na parte superior de  
um monte, balança para trás e para a frente, para grande descontentamento dos seus 
inquilinos. Considerado, por muitos, como um dos melhores filmes de animação de sem-
pre. E um dos mais cómicos, também.

um dIa de sol
de GIL ALKABETZ

AnIMAçÃO, ALEMAnHA, 2007, 6’

O sol nasce todos os dias, mas hoje descobre que não é bem vindo.

a grande mIgração
de IOURI TCHEREnKOv

AnIMAçÃO, SUÍçA, 2007, 6’

As divertidas aventuras de um pássaro migrador que se perde dos companheiros, no  
meio do nevoeiro.

maestro
de GEZA M. TOTH

AnIMAçÃO, HUnGRIA, 2005, 5’

Faltam apenas cinco minutos para o grande concerto. O maestro está a preparar-se para 
entrar em cena. Atrás das cortinas, concentrado, ensaia cada movimento. Mas o tempo 
está a esgotar-se…

O IndieJúnior é uma secção do IndieLisboa (Festival Internacional de Cinema Independente) 
dedicada aos mais novos e que visa contribuir para a formação estético-cultural das crianças 
e jovens através de uma experiência artística e lúdica.

É constituída essencialmente por sessões de cinema que incluem filmes de todo o mundo, em 
registos como a animação, o documentário, ficção, etc., e que possui duas vertentes principais: 
o Indiejúnior - Família e o IndieJúnior – Escola.

A programação das sessões é feita criteriosamente tendo em conta a idade das crianças às 
quais se destina.

o Que é o IndIeJunIor?
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Os participantes são convidados a viajar 
no tempo e a descobrir os episódios his-
tóricos que ajudaram a inventar o cinema. 
Uma viagem que será feita com recurso 

aos brinquedos ópticos que permitem dar 
vida e movimento aos desenhos.

wORkShOP

18 e 19 mar

Como se Faz um FIlme?
atelIÊ de BrInQuedos ÓptICos
orientação IRInA RAIMUnDO

sex 11h40 | 60 min. aprox.
Público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico
Lotação 1 turma / sessão
Preço 13

sáb 17h00 | 60 min. aprox.
Público-alvo dos 6 aos 10 anos
Lotação 15 participantes
Preço 43
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apoio à divulgação 
Cine Clube de Viseu

BIg BuCK BunnY
de SACHA GOEDEGEBURE

AnIMAçÃO, HOLAnDA, 2008, 10’

Uma animação 3D sobre um coelho gigante e três “bullies” da floresta.
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Três tristes tigres para três pratos de trigo 
que se juntam ao tempo que perguntou ao 
tempo quanto tempo o tempo tem. Percebes-
te? Se não percebeste, faz que percebeste 
para que eu perceba que tu percebeste. 

E se agora repetir estas frases iniciais mas 
mais depressa? Difícil? Talvez, mas este 
é o exercício de dicção e literacia propos-
to por Anabela Brígida e Carla Bolíto em 
Trava ou Destrava Línguas um espectáculo 
construído a partir de lenga-lengas, trava-

-línguas e poemas de vários autores portu-
gueses. Neste espectáculo, são trabalha-
das as questões da fonética, da articulação 
linguística e da linguagem física como 
método de promoção da interacção entre 
actrizes e alunos.

No final do espectáculo, realiza-se um 
pequeno ateliê onde os participantes são 
desafiados a praticar alguns exercícios de 
respiração, concentração e de dicção mais 
utilizados no mundo da representação.

TEATRO

22 a 24 mar

traVa ou destraVa lÍnguas
de AnABELA BRÍGIDA e CARLA BOLÍTO

ter 15h00 | 45 min. de espectáculo + 25 min. de oficina
qua e qui 10h30 e 15h00 | 45 min. de espectáculo + 25 min. de oficina
Público-alvo 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico
Lotação 1 turma  / sessão
Preço 1,53
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Criação e Interpretação Anabela Brígida e Carla Bolíto
produção executiva Bruno Reis para a Metamorfose

APRESEntAção

Dá-se o nome de Trava-línguas (ou  parlenda) a uma forma literária de raíz tradicional, rimada  
com carácter geralmente infantil, de ritmo fácil e de forma rápida, usada, em muitas ocasiões, 
para brincadeiras populares. Normalmente é uma arrumação de palavras sem acompanha-
mento de melodia, obedecendo a um ritmo que a própria metrificação lhe empresta. Os trava-
línguas não são cantados, mas sim, declamados em forma de texto, estabelecendo-se como 
base a acentuação verbal. Na literatura oral, são um dos entendimentos iniciais para a crian-
ça e uma das fórmulas verbais que acabam por ficar, de forma indelével, na memória adulta. 

Estas frases de difícil articulação, em virtude da existência de vários sons seguidos, não são 
usualmente utilizadas. Os trava-línguas, além de aperfeiçoadores da pronúncia, servem para 
divertir, provocar disputas e entreter. São embaraçosos e provocam riso. Lançam o desafio ao 
seu emissor de os dizer depressa, o que se torna difícil, mesmo para adultos.  

Usualmente recorrem à repetição da uma mesma consoante, criando-se um efeito denomina-
do aliteração (recurso estilístico ao qual muitos poetas recorrem). E se ditos depressa, torna-
se quase impossível pronunciá-los sem tropeçar. Alguns  dos  trava-línguas tradicionais não 
têm outro significado senão o da dificuldade da articulação ou da repetição da mesma letra, 
levando por isso a um treino e consequente aperfeiçoamento da dicção.  

ContExto

Num mundo cada vez mais virtual onde a tecnologia tem conquistado um papel dominante, 
especialmente no quotidiano dos mais jovens, a Palavra tem vindo a desvirtuar-se, quer atra-
vés do uso recorrente na escrita de abreviaturas, quer pelos escassos momentos de leitura e 
excesso de ofertas alternativas, como a televisão - principal  entretenimento  que substitui o 
papel do(s) educador(es). Consequentemente, temos assistido a uma dificuldade crescente no 
uso da Palavra oral e escrita.  

Determinante no desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, no acesso à informa-
ção, na expressão, no enriquecimento cultural e em tantos outros domínios, a comunicação 
oral e a promoção da leitura são encaradas como competências básica que todos os indivídu-
os devem adquirir para poderem aprender, trabalhar e realizar-se no mundo contemporâneo. 

Trava ou Destrava Línguas procura estabelecer um exercício de ouvido e de comunicação, 
através dos desafios divertidos que os trava-línguas apresentam com fim a alcançar alguns 

dos seguintes objectivos:  

- Mostrar como o domínio da palavra é importante na comunicação e na afirmação pessoal; 

- Promover a perspicácia, a concentração e a memória através do contacto com a riqueza 
fonética das palavras; 

- Apresentar um desafio educativo e lúdico; 

- Promover a leitura e a literacia, assumindo-as como factores de desenvolvimento; 

- Agilizar o uso da palavra, enquanto ferramenta lúdica;  

- Trabalhar e desenvolver a dicção e a pronunciação através de conteúdos poéticos;  

- Estimular a imaginação e a interacção.

metamorFose total - assoCIação Cultural soBre TRAVA OU DESTRAVA LÍNGUAS
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Jérôme Bel desafiou o intérprete Cédric An-
drieux a reflectir a vida de um bailarino, nos 
bastidores, nas indecisões, nos momentos 
de glória, ou, simplesmente, na rotina do 
dia-a-dia. É esta a realidade que Cédric 
Andrieux narra neste solo autobiográfico, 
onde isola os momentos mais importantes 
da sua carreira com recurso a excertos de 
peças antigas. A primeira interpretação, os 
anos em que frequentou o Conservatório 
Nacional de Música e Dança de Paris, os 

ensinamentos adquiridos enquanto mem-
bro da Companhia de Dança de Merce Cun-
ningham e mais recentemente do Ballet da 
Ópera de Lyon, são alguns dos lugares e es-
paços temporais revisitados pelo intérprete.

Com este monólogo coreografado, aplau-
dido pela crítica especializada, Cédric An-
drieux convida o público a visualizar os 
pormenores da vida de um intérprete. O 
resultado é um produto da consciência sub-

DANÇA

26 mar

CédrIC andrIeuX
de jÉRôME BEL

sáb 21h30 | 80 min.
Preços: B (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 M

ar
co

 C
as

el
li 

n
ir

m
al



74 75

Iniciou a sua carreira como intérprete em 
Brest. Estudou no Conservatório Nacional 
Superior de Música e Dança de Paris. Entre 
1999 e 2007, integrou a Companhia de Dan-
ça de Merce Cunningham. De 2007 a 2010, 
fez parte do Ballet da Ópera de Lyon.

CédrIC andrIeuX

BIograFIas

jectiva, repleto de conhecimentos específi-
cos, que só um intérprete da qualidade de 
Cédric Andrieux pode possuir.

Conceito Jérôme Bel
de e Com Cédric Andrieux
excertos das peças Newark, Trisha Brown; Biped, Suite para 5, Merce Cunningham; Night frágeis, Philippe Tréhet e The Show 
Must Go On, Jérôme Bel
Intérpretes Jeanne steele (Merce Cunningham) e Lance Gries (Trisha Brown)
Co-produção Théâtre de La Ville, Paris; Festival d’Automne, Paris, e RB Jérôme Bel, Paris
apoio Centre National de la Danse, Paris, La Ménagerie de Verre, Paris, studiolabs e Baryshnikov Arts Center, Nova iorque
Falado em inglês com tradução para português na folha de sala

Formado por três jovens músicos de dife-
rentes nacionalidades, este trio nasceu em 
Amesterdão, tendo como berço o conserva-
tório local.

O pianista grego Spyros Manesis é o com-
positor de serviço, responsável pelos ar-
ranjos standards e pela redacção dos 
novos temas. Do trio fazem ainda parte o 
contrabaixista português João Hasselberg 
e o baterista lituano Kaspars Kurdeko.

O entendimento e a química existentes 
entre estes músicos ajudaram o trio a de-

senvolver um som colectivo caracterizado 
pelo lirismo, uma ampla gama de dinâmi-
cas e texturas, uma forte interacção entre 
os seus membros e um notável espírito de 
improvisação.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

30 mar

spYros manesIs trIo
qua 22h00 | 75 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural
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Nasceu em Atenas, em 1978. Na década de 
89, viveu na ilha de Zakynthos. Começou a 
sua aprendizagem do piano aos 7 anos de 
idade, tendo ingressado no Departamento 
de Musicologia da Universidade de Atenas 
aos 17 anos. Simultaneamente, frequentou 
o Conservatório Athenaeum, tendo como 
professores George Kontrafouris e Sylvios 
Syrros.

Em Atenas, fez parte de várias formações, 
interpretando jazz, música latina e funk. 
Desde 2003, que prossegue um aligação 
com o Teatro Nacional, tendo trabalhado 
na Medeia de Eurípedes. Jutamente com 
Petros Klampanis e Zak Samouil, faz parte 
dos Trioism.

Deu aulas de Teoria Musical no Conserva-
tório Athenaeum. Actualmente, continua 
os seus estudos em Amesterdão, tendo 
como professores Karel Boehlee, Hans 
Vroomans e Kriss Goessens.

Actualmente, é membro dos Trioism, com 
os quais gravou em 2008. É membro do Jo-
ana Espadinha 5tet, João Firmimo 5tet, Deko 
Motion e Andreas Polyzogopoulos-Spyros 
Manesis duo.

Começou por estudar baixo eléctrico, na 
Escola do Hot Clube de Portugal. Quando 
tinha 20 anos, fez a transição para o contra-
baixo, com Nélson Cascais como professor. 
A mudança para Amesterdão deu-se em 
2006 (Conservatory vam Amsterdam). Es-
tudou com Franz Van der Hoeven, Arnold 
Dooyawerd e Ernst Glerum.

Gravou o primeiro CD dos IMI Kollektief, in-
titulado Snug as a Gun.

Foi agraciado com o 3º Prémio na Bucareste 
International Jazz Competition e esteve nas 
meias-finais do Keep an Eye Jazz Award 
2009.

Nasceu em Riga, na Letónia. 

A sua experiência musical começou aos 7 
anos de idade, frequentando lições de pia-
no, teoria e percussão.

Desde 1996, que se encontra activo na cena 
musical, em várias orquestras de câma-
ra europeias. A partir de 2003, mudou-se 
para a Holanda e depois de um ano no 
Conservatório de Utrecht, musou-se para 
Amesterdão, para estudar com Lucas van 
Merwijk, Joost Lijbaart, Gerard Jeltes, Bart 
Fermie, Marcel Seriese. 

Estudou com John Riley e Justin Di Coccio, 
Ruud Breuls, Benjamin Herman, Angelo 
Verploegen, Soo Cho, Matt Holmann, Domi-
nique Eade na Manhattan School, no con-
texto de uma residência em Nova Iorque.

Actualmente, é um músico bastante activo 
na cena de Amesterdão.

spYros manesIs 

João HasselBerg 

Kaspars KurdeKo

BIograFIas

parceria

piano spyros Manesis 
Contrabaixo João Hasselberg  
Bateria Kaspars Kurdeko
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O gato pingado e o gangster mais conhecido 
de Portugal, personagens que dão vida ao 
grupo Dead Combo, regressam aos palcos 
na companhia da Royal Orquestra das Ca-
veiras. Uma união feliz que surgiu após a 
digressão de apresentação do álbum Lusi-
tânia Playboys e que culmina agora com a 
edição de um DVD gravado ao vivo no Teatro 
São Luiz.

O produto final desta união resume-se a 
uma verdadeira banda sonora, onde as 

paisagens cinematográficas, em especial 
os cenários de western, são ampliadas e o 
cocktail sonoro de world music, caracterís-
tico do trabalho dos Dead Combo, é aper-
feiçoado.

Formado em 2003, e com cinco álbuns edi-
tados, três dos quais galardoados com os 
prémios Álbum do Ano e Álbum da Década, 
o grupo tem alcançado o reconhecimento 
nacional e internacional.

MÚSICA

08 aBr

dead ComBo & roYal 
orQuestra das CaVeIras
sex 21h30 | 75 min.
Preços: B (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 6 anos
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ABRIL EM AnTECIPAçÃO

Contrabaixo e Guitarras Pedro Gonçalves  
Guitarras Tó Trips

Piano Ana Araújo
Bateria Alexandre Frazão

Trompete e Flughelhorn João Marques
Saxofones João Cabrita

Trombone Jorge Ribeiro
Técnico de Som Nuno salsinha
Técnico de Luz Helder Nelson

road manager João Costa
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Faça-se amIgo... 
O MELHOR DOS PRESEnTES!

    algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

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

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

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

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

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

FAçA-se Amigo do TeATro ViriATo 

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 noutras 
instituições culturais da região, nossas parceiras. 



VIrIato teatro munICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 1057 · 3511-501 VIseu 

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

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de imprensa e comunicação
e-mail anarodrigues@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

Marisa Miranda · imprensa e comunicação
e-mail marisamiranda@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

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


