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PROGRAMAÇÃO

nota

a partir de 01 de janeiro de 2012, o teatro Viriato passou a adotar o novo acordo ortográfico 
da língua portuguesa. 

sala FoYer sentIDo CrIatIVo

janeIro

26 JAN a 29 MAR A_MOSTRA.PT

30 qua 22h00 SAMARA LUBELSKI

23 qua MITO MÓVEL – HISTÓRIAS DE PRINCÍPIOS19h00 às 22h00

26 sáb CORPO EM MOVIMENTO15h00 às 17h30
18h00 às 20h30

22 a 24 ter e qui
qua

10h30 e 15h00
10h30

MITO MÓVEL

26 sáb 21h30 IRIDESCENTE maria joão e mário laginha

aBrIl em anteCIpaÇÃo

06 sáb 21h30 WILDE

04, 11, 
18 e 25

qui TELL  1 artista = 1 euro21h30

FeVereIro

06 qua 22h00 FAIL BETTER!

05 ter 10h30 e 15h00 AQUECIMENTO ESCLARECIDO

23 QUINTO antónio zambujosáb 21h30

02 sáb LUIS DE MATOS CHAOS21h30

09 PORTO S. BENTOsáb 21h30

15 sex 21h30 ALMA

marÇo

13 qua 22h00 SAMSARA tiago sousa

18 a 22 seg a sex 10h00 às 12h00 
14h30 às 17h30

REINVENTAR O CIRCO!

06 qua 22h00 INTERLÚNIO

07 a 09 qui
sex
sáb

15h00
10h30 e 15h00
11h00

BARRIGA DA BALEIA

02 e 03 sáb
dom

A VIAGEM21h30
16h00

16 TRÊS DEDOS ABAIXO DO JOELHOsáb 21h30

27 e 28 K CENA - projeto lusófono de teatro jovemqua e qui 21h30

09 RASO COMO O CHÃOsáb 21h30
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O seu Lugar à distância de um cLique…

bilheteira online
www.teatroviriato.com
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estou a escrever este texto antes do famoso 21 de De-

zembro de 2012. Para uns representa o anunciado fim do 

mundo, para outros pode ser o início de um mundo me-

lhor ou simplesmente a prossecução com dignidade da-

quilo que têm vindo a fazer ao longo dos anos. Para nós, 

em Portugal, como não podia deixar de ser, é mais uma 

incógnita... uma incógnita em relação ao nosso futuro e, 

sobretudo, no que concerne ao nosso futuro cultural. Por 

mais longevidade que tenha, e resiliência, parece con-

denado ao lugar do sonho que não consegue sair de um 

espaço fechado onde só entra a luz pela frincha de uma 

janela mínima, tão longe do chão que não se consegue 

alcançar, nem para os privilegiados de estatura maior. 

Desenhámos para 2013 uma programação ao nível do 

que temos feito nas últimas temporadas, ou seja, ao ní-

vel dos desafios que a excelente qualidade do público da 

cidade de Viseu nos tem colocado.

Começamos com uma tónica forte, desenhada pela von-

tade de contagiar todos os públicos. Assim foi, assim é 

e continuará a ser. Temos desafios surpreendentes e te-

mos também o ímpeto, que cresce com os anos e a ma-

turidade, de sair mundo fora.  e para isso é preciso que 

os nossos diplomatas, as nossas empresas, os nossos 

governantes não façam de oportunidades únicas jogadas 

de marketing inócuas. Refiro-me, por exemplo, ao ano 

de Portugal no Brasil que poderia ser não o fim, mas o 

principio de um mundo novo nas relações culturais com 

este País irmão que é quase um continente. Mas isto são 

outras histórias... Por enquanto e, uma vez mais, fica o 

convite para folhear e usufruir da descoberta que esta 

temporada tem para lhe oferecer. Certamente que te-

mos propostas que ajudarão a refazer ou simplesmente 

a esquecer o que de menos interessante nos rodeia!

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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A par da programação regular, de oferta variada, vo-

cacionada para todos os públicos, o projeto artístico 

do Teatro Viriato para os primeiros três meses de 2013 

passa pela aposta em parcerias artísticas nacionais e 

internacionais e pela criação de condições para o de-

senvolvimento da criação artística na região, em es-

treita relação com o público local, regional e nacional. 

estratégias materializadas, por um lado, na promoção 

do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, apos-

ta singular na cena nacional desenvolvida em parceria 

com o Teatro Vila Velha (salvador da Bahia, Brasil) e 

Centro Cultural Português/Pólo do Mindelo, do insti-

tuto Camões, com o apoio local da Mindelact – Asso-

ciação Artística e Cultural (Cabo Verde). esta edição, 

que conta com a participação dos encenadores Grae-

me Pulleyn (Portugal), Márcio Meirelles (Brasil) e João 

Branco (Cabo Verde) privilegia a oportunidade de co-

locar em contacto (não presencial) jovens de diferen-

tes realidades culturais e contextos, mas ligados pela 

Língua Portuguesa, fomentando o intercâmbio de ex-

periências. Depois de uma primeira fase de ensaios, os 

três grupos envolvidos preparam-se agora para estre-

ar os trabalhos nos seus países de origem, todos eles 

construídos a partir do universo de Peter Pan e das in-

terrogações, motivações e sentimentos que a narrativa 

suscita em cada um dos grupos envolvidos (ver pág. 10). 

Um projeto apoiado no âmbito do programa de apoio à 

internacionalização das artes, promovido pela DGAR-

Tes (Portugal) e integrado no programa oficial Portu-

gal Brasil Agora. 

Por outro lado, esta vontade de correr o mundo fora 

- espelhada também no reforço das relações com o ex-

terior, nomeadamente, com um dos mais conceituados 

centros coreográficos belga, Charleroi Danses e com a 

rede internacional Beyond Front@, que promove a mobi-

lidade e a projeção de novos artistas europeus na área 

da dança contemporânea - é acompanhada pela inten-

sificação das Residências Artísticas (ver pág. 11) e do 

apoio aos Artistas Associados (Graeme Pulleyn, ence-

nador, ator; Rafaela santos, encenadora, atriz; Romu-

lus Neagu, coreógrafo, bailarino; Peter Michael Dietz, 

coreógrafo e bailarino; sónia Barbosa, encenadora, 

atriz e Fernando Giestas, dramaturgo) (ver pág. 13), as-

sim como pelo acolhimento na programação anual de 

um Artista Residente desafiado a olhar para a cidade de 

Viseu e para a sua comunidade como matéria de labo-

ratório (ver pág. 12).

Da música ao teatro, passando pela magia, dança e pe-

los projetos para e com a comunidade, a programação 

estende-se pelas diferentes áreas artísticas, procurando 

corresponder aos desafios que o público tem colocado ao 

Teatro Viriato. Por isso, as propostas comungam na von-

tade de contagiar todos os públicos. 

Maria João e Mário Laginha, samara Lubelski, Fail Bet-

ter, António Zambujo, interLúnio e Tiago sousa são os 

músicos/projetos musicais que ocupam o Teatro Viriato 

nestes primeiros três meses de programação e cujas so-

noridades se distribuem pela sala e pelo café-concerto. 

Maria João e Mário Laginha regressam com um disco iné-

dito: Iridescente (26 de janeiro) demonstra, novamente, o 

talento e a criatividade desta dupla. Mais uma vez, difícil 

de rotular, a música que fazem revela a originalidade e as 

influências sonoras dos países por onde passam, referên-

cias que somadas ao talento a que já habituaram o público 

são o garante de, em palco, proporcionarem momentos 

únicos de emoção. Dos estados Unidos, chega Samara 

Lubelski (30 de janeiro) com o seu Wavelength, sexto lon-

ga-duração em nome próprio e mais um capítulo numa 

discografia marcada por coerência e requinte, assinada 

por um dos grandes nomes do universo independente de 

produção de som mais arrojado. em 2013, o Teatro Viriato 

mantém a programação regular dos concertos de jazz no 

café-concerto, em parceria com a JazzAoCentro, estando 

previstos os concertos de Fail Better (06 de fevereiro) e 

InterLúnio (06 de março), projetos cuja música é capaz 

de percorrer territórios bastante distintos. Pela primeira 

vez, António Zambujo (23 de fevereiro) marca presença 

INTRODUÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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na programação do Teatro Viriato com a apresentação do 

seu Quinto, que volta a revelar as influências incontorná-

veis de Zambujo, que vão desde o canto alentejano da sua 

infância (a harmonia das vozes, a cadência das frases e 

o tempo de cada andamento), ao fado que abraçou mais 

tarde. Também o compositor e músico Tiago Sousa (13 de 

março), que se tem revelado como um dos mais fasci-

nantes músicos portugueses, estreia-se no Teatro Viriato 

com a apresentação do seu primeiro disco de piano a solo 

Samsara. Um disco intrincado e de narrativa complexa, 

que pega no conceito da filosofia oriental para construir 

uma peça arrojada e emocionante que marca pela forma 

harmoniosa como Tiago sousa consegue equilibrar os 

opostos: entre o romantismo do século XViii e a música 

contemporânea do século XX.

Vocacionada para chegar a diferentes públicos, nesta 

programação há também lugar para o novo espetáculo de 

Luís de Matos, intitulado Chaos (02 de fevereiro), o novo 

one man show do mágico português mais premiado e dis-

tinguido de sempre. Um novo concerto de ilusões… tão 

reais que desafiam a razão! Uma jornada plena de intera-

ção e mistério, repleta de feitos inexplicáveis que perdu-

ram na memória de cada espectador que os vive.

No âmbito do teatro, o Teatro Viriato acolhe quatro espe-

táculos distintos, mas todos eles incontornáveis: Porto 

S. Bento (09 de fevereiro), de Nuno Cardoso que, depois 

de um ciclo quase exclusivamente dedicado ao teatro de 

repertório, com a apresentação de clássicos da drama-

turgia mundial, envereda agora pelos meandros do Teatro 

do outro. Três intérpretes profissionais contracenam com 

moradores do centro histórico do Porto, que cruzando 

os seus destinos nestas estações desenham o estado de 

alma da cidade, dando também a medida do país e do seu 

destino; Alma (15 de fevereiro), uma produção do Teatro 

Nacional s. João, assinada pelo encenador Nuno Cari-

nhas, que regressa a Gil Vicente, através de um dos autos 

menos representados do autor que tão bem soube espe-

lhar nos seus textos a natureza humana. Alma propõe um 

pequeno teatro da vida humana, encenando-a como uma 

viagem, com os seus avanços e os seus recuos, obstácu-

los e desvios; Raso como o Chão (09 de março), da autoria 

de João sousa Cardoso e Ana Deus, encerra o conceito 

de uma conferência encenada, onde se dá a conhecer 

a obra do escritor e pintor português, Álvaro Lapa. Um 

espetáculo para uma cantora e um conferencista, encar-

nados nos corpos e nas vozes destes cultores de um te-

atro desalinhado, autodidata, urgente; Três Dedos Abaixo 

do Joelho (16 de março), de Tiago Rodrigues, baseado no 

arquivo enorme da censura exercida sobre o teatro du-

rante o regime fascista. A ironia por trás desta peça é que 

transforma os censores em dramaturgos, usando os seus 

relatórios como texto de um espetáculo que é uma má-

quina de censura poética e absurda. De alguma forma, 

aqueles que oprimiram a liberdade artística e política do 

teatro deixaram-nos uma herança que nos pode ajudar a 

redescobrir a importância do teatro na sociedade. 

Na dança, presença única para Filipa Francisco e o Ran-

cho Folclórico de Torredeita que, no âmbito da comemo-

ração dos seus 50 anos de atividade, se encontram em A 

Viagem (02 e 03 de março), um projeto em que a dança 

e as músicas tradicionais se cruzam com a música e a 

dança contemporânea. A par de bailarinos de dança con-

temporânea, os elementos da coletividade viseense vão 

participar num projeto de criação, durante cerca de duas 

semanas, que estabelece novas pontes entre universos 

que, habitualmente, não se cruzam, nem dialogam. 

No capítulo dos projetos com a comunidade, destaque ain-

da para Heaven (título provisório), um novo projeto de An-

dré Mesquita. A partir do olhar que lança sobre a cidade 

de Viseu, onde estará em residência artística durante este 

ano, como Artista Residente do Teatro Viriato, o coreógra-

fo André Mesquita propõe um projeto vocacionado para a 

comunidade viseense, construído a partir do pulsar da ci-

dade, encarada como laboratório desta criação artística. 

as inscrições já estão abertas e vão decorrer até 31 de 

março. os períodos de ensaios vão desde 06 de abril a 25 
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de maio e de 29 a 31 de maio, estando marcada a estreia 

para 01 e 02 de junho. 

o novo ano arranca também com uma programação de 

Sentido Criativo repleta de propostas, vocacionadas para 

diferentes idades e níveis de ensino, que pretendem es-

timular e desenvolver aprendizagens e competências, 

através da arte. Logo em janeiro, o Teatro Viriato apre-

senta Mito Móvel (22 a 24 de janeiro), uma oficina dirigida 

a alunos do 3º ao 6º ano de escolaridade, orientada por 

Vera Alvelos, que propõe uma viagem ao universo dos mi-

tos, narrativas que vai desvendando através de uma es-

cultura – mitómóvel, que viaja pela sua mão. A propósito 

da apresentação desta oficina, Vera Alvelos propõe ainda 

uma formação para professores – Mito Móvel – Histó-

rias de Princípios (23 de janeiro), que visa a partilha de 

modos de fazer relacionados com o exercício de contar 

histórias. No âmbito do acolhimento de André Mesqui-

ta, como artista residente em 2013, o coreógrafo orienta 

uma oficina Corpo em Movimento (26 de janeiro), uma 

oficina, com duas sessões para diferentes faixas etárias 

(dos 8 aos 10 anos e m/ 18 anos), vocacionada para a ex-

ploração do território do corpo coreográfico e também 

do questionamento, ação geradora de movimento e de 

tempo. André Mesquita convida a uma análise prática 

transversal aos temas do corpo, do movimento e do es-

paço. Dirigido a um público escolar do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário, Aquecimento esclarecido 

(05 de fevereiro), um monólogo/conferência satírico que 

lança uma série de provocações ao público, procurando 

expor os principais conceitos das alterações climáticas, 

ao mesmo tempo que desmonta (por absurdo) alguns 

argumentos dos céticos, ou seja, daqueles que negam a 

existência ou responsabilidade do homem nas alterações 

climáticas. este espetáculo – projeto vencedor do prémio 

ideias Verdes 2010 promovido pela Fundação Luso - ex-

presso – será seguido de um debate, que contará com a 

presença de especialistas, centrado nas questões climá-

ticas e na necessidade de se adotar um modo de vida am-

bientalmente sustentável. A Barriga da Baleia (07 a 09 de 

março) é a proposta do Teatro Viriato para o pré-escolar, 

uma pequena epopeia marítima contada pela dupla Antó-

nio Jorge Gonçalves e Ana Brandão através de desenhos 

luminosos feitos em tempo real, objetos manipulados e 

canções. Para as férias da Páscoa, regressa a companhia 

Radar 360º com uma oficina de malabarismo e equilíbrio, 

Reinventar o Circo! (18 a 22 de março) para através de jo-

gos procurar explorar com os participantes (dos 10 aos 14 

anos) os limites da gravidade dos objetos e dos corpos, 

aprofundando as diferentes perspetivas sobre a forma 

como são vistos e utilizados os objetos que nos rodeiam.
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Aposta singular na cena nacional, o K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem é uma iniciativa do Teatro Viriato, em parce-

ria com o Teatro Vila Velha (salvador da Bahia, Brasil) e Centro Cultural Português/Pólo do Mindelo, do instituto Camões, 

com o apoio local da Mindelact – Associação Artística e Cultural (Cabo Verde) e apoiada no âmbito do programa de apoio à 

internacionalização das artes, promovido pela DGARTes (Portugal) e integrada no programa oficial Portugal Brasil Agora.

Após seis anos de participação no projeto PANOS – Palcos Novos Palavras Novas, promovido pela Culturgest, este ano, 

aproveitando essa experiência, o Teatro Viriato lança um projeto internacional, com novos parceiros e que persegue o 

objetivo de fazer teatro em português. K CENA procura estimular o gosto pela escrita e pela interpretação teatral, valori-

zar a língua e a dramaturgia em português e utilizar a prática teatral como estratégia de desenvolvimento da identidade 

lusófona e de enriquecimento pessoal e interpessoal.

esta edição, que conta com a participação dos encenadores Graeme Pulleyn (Portugal), Márcio Meirelles (Brasil) e João 

Branco (Cabo Verde) privilegia a oportunidade de colocar em contacto (não presencial) jovens de diferentes realidades 

culturais e contextos, mas ligados pela Língua Portuguesa, fomentando o intercâmbio de experiências, a começar pelo 

próprio processo de criação que permitiu a circulação dos encenadores entre os grupos participantes. Assim, desde 

outubro de 2012, os encenadores residentes têm preparado os grupos locais para a abordagem ao tema, que será ago-

ra consubstanciado num objeto artístico pelo encenador convidado numa apresentação final, que acontece nos países 

participantes. os espetáculos do K CENA’13 nascem a partir da história de Peter Pan e das interrogações, motivações e 

sentimentos que a narrativa suscita em cada um dos grupos envolvidos

K CENA
PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM: 
APOSTA SINGULAR NA CENA NACIONAL 

portugal
estreIa 27 e 28 mar’13

qua e qui 21h30 · Teatro Viriato

preço único 2,502 · público-alvo m/ 12 anos

CaBo VerDe
estreIa 01 a 03 mar’13

Cidade do Mindelo

BrasIl
estreIa 29 jan’13

Teatro Vila Velha
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A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao público. Cons-

ciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o Teatro Viriato tem vindo 

a disponibilizar espaço, equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas áreas possam desenvolver os seus 

projetos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso às melhores condições de trabalho, usufruindo da oportu-

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

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

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

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

criação ao nível das artes de palco.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

TEATRO

14 a 18 jan

projeCto lull
encenação GRAEME PULLEyN

DAnçA /pROjETO cOm A cOmuniDADE

16 FeV a 01 mar

a VIagem 
de FILIPA FRANCISCO | com RANCHO FOLCLÓRICO DE TORREDEITA

TEATRO

18 a 20 FeV

mar alto atrás Da porta
(título proVIsórIo)
direção artística RAFAELA SANTOS | dramaturgia FERNANDO GIESTAS

TEATRO

05 a 25 mar 

K Cena
projeto lusóFono De teatro joVem
encenação MáRCIO MEIRELLES
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Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o público local, regional 

e nacional é um dos eixos estratégicos da ação do Teatro Viriato. Nesse sentido, durante o próximo ano, acolhe na sua 

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

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

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

ações educativas e de extroversão para o espaço público.  

AndRé MesquitA 

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

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

Contemporâneo com direção artística de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade independente desde 2006, ano 

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

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

desempenha também as funções de coreógrafo associado.

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

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

Tanz Luzern Theater (suíça), entre outros. em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable ii do Ballet Real da 

Flandres e também como coreógrafo no 13th international solo-Tanz-Theater Festival de estugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 2007 a 2011.em Portugal tem criado através da ToK’ART e em 

parceria com a eGeAC, o Teatro Maria Matos, o Teatro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

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

sensitiva e de originalidade. 

ARTISTA RESIDENTE’2013:
ANDRÉ MESQUITA
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Ciente do seu papel na consolidação dos laços com a comunidade e com os espaços da cidade, enquanto promotores de 

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

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

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

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

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

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

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

Michael Dietz (coreógrafo, bailarino), Sónia Barbosa (encenadora, atriz) e Fernando Giestas (dramaturgo) ao projeto ar-

tístico do Teatro, a relação com os mesmos será intensificada, utilizando as suas valências para dar corpo a projetos de 

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

virados para a comunidade. os Artistas Associados continuarão a beneficiar do Teatro Viriato como espaço de residência, 

com apoio técnico de uma equipa profissional. 

ARTISTAS ASSOCIADOS
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“Apesar de tudo há ainda as palavras que nos metem 

medo. Delas irrompe a cega proliferação das imagens. 

Porque se ao princípio era o nome, foi do nome que 

nasceram as coisas. Esta realidade suscitada ardente-

mente pela palavra passa a viver sobre a rede dos nos-

sos sentidos: respira encostada aos pulmões, lateja 

no sangue, crava-se na cabeça como uma coroa negra. 

Que fazem os objetos neste espaço tão resolutamente 

quotidiano? Sim, fazem a nossa vida. A sua ação é o 

prolongamento do desejo e da malícia da voz que os 

nomes habitam com a selvajaria vegetal de um paraí-

so. Se o corpo se levanta do sono, e na própria matéria 

do adormecimento se formula uma regra do desejo - a 

palavra torna propício este universo de pedras redon-

das, águas, madeiras, bichos trémulos, pessoas que 

nos contemplam de repente. Somos agora a paisagem 

para esta paisagem. A obra do nosso primeiro impulso 

olha para nós. Somos o imaginário do imaginário. Tens 

medo? - pergunta-nos a palavra MEDO. Tens medo?” 

Herberto Helder, photomaton&Vox.

“Não queremos este inferno. Deem-nos um pequeno 

paraíso humano” 

Herberto Helder, Os passos em volta.

 

O meu trabalho é, tal qual escreve Herberto Helder, no-

meado pela “proliferação de imagens”, pelo jogo do ques-

tionamento, pela (im)probabilidade de uma sugestão que 

se cumpre e também pelo medo e a dúvida. A partir do 

desconhecido iremos preencher o espaço com o que ain-

da não existe, com o que nos falta, numa tentativa (im)

possível de encontro com o lugar perfeito.

como diz Rebecca Solnit em “A Field Guide to Getting Lost”:

“perhaps fantasy is what you fill up maps with rather than 

saying that they too contain the unknown.” 

André Mesquita

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

onde estará em residência artística durante este ano, 

como Artista Residente do Teatro Viriato, o coreógrafo 

André Mesquita propõe um projeto vocacionado para a 

comunidade viseense, construído a partir do pulsar da 

cidade, encarada como laboratório desta criação ar-

tística. Concluído o período de inscrições, o coreógrafo 

fará uma seleção para apurar os participantes deste 

Heaven (título provisório).

HeaVen
(título proVIsórIo)
coreografia ANDRÉ MESQUITA

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

público-alvo m/ 25 anos, com vontade de trabalhar num
processo de criação artística e com experiências de vida marcantes

InscrIções 

até

31 mar

06 ABR a 25 MAi’13
sáb e dom 15h00 às 19h00

29 a 31 MAi’13
qua a sex 20h30 às 23h30

01 e 02 Jun’13
sáb 21h30 e dom 16h00

ensaIos estreIa
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Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Aca-

demia de Dança Contemporânea de setúbal e na Com-

panhia Nacional de Bailado. iniciou a sua carreira como 

bailarino na CeDeCe (setúbal) e na Companhia Portu-

guesa de Bailado Contemporâneo com direção artística 

de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade inde-

pendente desde 2006, ano em que cessou funções como 

bailarino solista e professor residente na Tanz Companie 

do stadtTheater Hildesheim.

Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, partilha 

a respetiva direção artística com Teresa Alves da silva 

e nela desempenha também as funções de coreógrafo 

associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da 

Flandres (Antuérpia, Bélgica), o Balé da Cidade de são 

Paulo (Brasil), o Danish Dance Theater (Copenhaga, Di-

namarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contem-

porâneo e o Tanz Luzern Theater (suíça), entre outros. 

em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable ii 

do Ballet Real da Flandres e também como coreógrafo 

no 13th international solo-Tanz-Theater Festival de es-

tugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 

2007 a 2011.em Portugal tem criado através da ToK’ART 

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

atro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade. 

BIOGRAFIA

AndRé MesquitA 
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Tudo o que existe, já terá existido uma vez pela primeira 

vez. são os mitos, histórias antigas, que nos levam pre-

cisamente até ao início das coisas... ao início do univer-

so, das estações do ano, dos homens. são histórias que 

cada um tem dentro de si, mesmo que ainda não o saiba. 

Nesta expedição, a essência para contar estas narrati-

vas está guardada numa escultura, o mitómóvel que viaja 

pela mão de uma contadora... que, entre a luz e a som-

bra, entre o antigo e o atual, desvenda as “histórias de 

princípios”, ora trágicas ora alegres, sempre poéticas e 

intemporais. As primeiras histórias, o início da memó-

ria, o primeiro museu, o primeiro desenho, o primeiro 

concurso de beleza!...

esta viagem termina com um desafio, uma oficina, em 

que a escrita e as artes plásticas se encontram para 

dar lugar à construção de uma pequena história sobre 

“princípios” para um mini-móvel, reaproveitando alguns 

materiais.

TEATRO E OFicinA

22 a 24 jan

mIto móVel
DE VERA ALVELOS

ter e qui 10h30 e 15h00 e qua 10h30 | 120 min.

público-alvo 3º ao 6º ano de escolaridade

lotação 1 turma/sessão

preço único 13

©
 C

at
ar

in
a 

Fe
rn

an
de

s

Conceção do projeto
e interpretação Vera Alvelos

móvel/artes plásticas João Mouro
Figurinos Margaret Zuzarte
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Vera Alvelos (Lisboa, 1976) 

Licenciada em Ciências Psicológicas pelo isPA, tem for-

mação artística complementar na área das artes visuais 

e performativas.

Desenvolve intensa atividade na área de relação entre 

a arte e educação, concebendo e orientando inúmeros 

projetos com e para públicos vários, colaborando com 

diversas instituições das quais destaca o C.C. Belém, o 

Centa, a BM Torres Vedras, a F.C. Gulbenkian. os seus 

projetos itinerantes estão reunidos no sítio www.fabu-

las-de-ama.weebly.com

 

BIOGRAFIA

VeRA AlVelos
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A propósito da apresentação do projeto Mito Móvel, que 

alia as artes e a educação e que pretende iniciar as 

crianças e o público em geral ao universo dos mitos, 

Vera Alvelos propõe uma oficina que se destina a parti-

lhar métodos de trabalho e a dar ferramentas de expe-

rimentação a professores e agentes artísticos e peda-

gógicos como forma de promover as artes, a educação 

pela arte e a consolidação profissional. 

os participantes terão a oportunidade de experimentar 

uma sessão do acontecimento teatral Mito Móvel e de 

discutir sobre objetivos e modos de fazer relacionados 

com o exercício de contar histórias.

FORmAçÃO

23 jan

mIto móVel - HIstórIas De prInCípIos
orientação VERA ALVELOS

qua 19h00 às 22h00 

público-alvo professores, técnicos de bibliotecas e agentes artísticos

lotação 12 participantes

preço único 73
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Conceção do projeto
e formadora Vera Alvelos 
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Vera Alvelos (Lisboa, 1976) 

Licenciada em Ciências Psicológicas pelo isPA, tem for-

mação artística complementar na área das artes visuais 

e performativas.

Desenvolve intensa atividade na área de relação entre 

a arte e educação, concebendo e orientando inúmeros 

projetos com e para públicos vários, colaborando com 

diversas instituições das quais destaca o C.C. Belém, o 

Centa, a BM Torres Vedras, a F.C. Gulbenkian. os seus 

projetos itinerantes estão reunidos no sítio www.fabu-

las-de-ama.weebly.com

BIOGRAFIA

VeRA AlVelos
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Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, onde 

partilha a respetiva direção artística com Teresa Alves 

da silva e nela desempenha também as funções de co-

reógrafo associado, André Mesquita, Artista Residente 

do Teatro Viriato em 2013 propõe Corpo em Movimento, 

uma oficina, com duas sessões para diferentes faixas 

etárias, vocacionada para a exploração do território do 

corpo coreográfico e também do questionamento, ação 

geradora de movimento e de tempo. André Mesquita 

convida a uma análise prática transversal aos temas do 

corpo, do movimento e do espaço. 

Com formação artística na Academia de Dança Contem-

porânea de setúbal, André Mesquita enquanto intér-

prete tem trabalhado com vários criadores e como co-

reógrafo tem merecido rasgados elogios, com a crítica 

nacional e internacional a destacarem a sua qualidade 

sensitiva e a sua originalidade. 

OFicinA

26 jan

Corpo em moVImento
orientação ANDRÉ MESQUITA (Artista Residente // 2013)

sáb 15h00 às 17h30 | público-alvo dos 8 aos 10 anos

lotação 12 participantes

preço único 2,503

sáb 18h00 às 20h30 | público-alvo m/ 18 anos

lotação 12 participantes

preço único 53
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Nasceu em 1979. Fez a sua formação artística na Aca-

demia de Dança Contemporânea de setúbal e na Com-

panhia Nacional de Bailado. iniciou a sua carreira como 

bailarino na CeDeCe (setúbal) e na Companhia Portu-

guesa de Bailado Contemporâneo com direção artística 

de Vasco Wellenkamp. Desenvolve uma atividade inde-

pendente desde 2006, ano em que cessou funções como 

bailarino solista e professor residente na Tanz Companie 

do stadtTheater Hildesheim.

Fundador da ToK’ART – Plataforma de Criação, partilha 

a respetiva direção artística com Teresa Alves da silva 

e nela desempenha também as funções de coreógrafo 

associado.

Coreografou em companhias como, o Ballet Real da 

Flandres (Antuérpia, Bélgica), o Balé da Cidade de são 

Paulo (Brasil), o Danish Dance Theater (Copenhaga, Di-

namarca), a Companhia Portuguesa de Bailado Contem-

porâneo e o Tanz Luzern Theater (suíça), entre outros. 

em 2009 foi galardoado com o prémio Uncontainable ii 

do Ballet Real da Flandres e também como coreógrafo 

no 13th international solo-Tanz-Theater Festival de es-

tugarda.

Foi artista residente do Centro Cultural do Cartaxo de 

2007 a 2011.em Portugal tem criado através da ToK’ART 

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

atro Viriato e a Companhia Nacional de Bailado.

A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido ras-

gados elogios ao seu trabalho por força de uma maior 

qualidade sensitiva e de originalidade. 

BIOGRAFIA

AndRé MesquitA 
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Maria João e Mário Laginha mantêm há mais de duas 

décadas uma parceria de invulgar cumplicidade, com 

centenas de concertos realizados em Portugal e no es-

trangeiro e vários discos gravados. Iridescente, o mais 

recente opus dos músicos, demonstra, uma vez mais, 

o enorme talento e criatividade de Maria João e Mário 

Laginha. Resultado de uma encomenda feita pela Fun-

dação Calouste Gulbenkian para um concerto incluído 

no ciclo Músicas do Mundo, a música de Iridescente foi 

composta propositadamente para um invulgar ensem-

ble: voz, piano, acordeão, harpa e percussão. Maria 

João assina todas as letras e pela primeira vez estende 

a sua capacidade criativa à música, - é de sua autoria o 

tema que dá nome ao álbum -, todos os restantes temas 

e arranjos são da responsabilidade de Mário Laginha. 

A capacidade inovadora de Maria João e Mário Laginha 

proporciona em cada novo disco e nas atuações em pal-

co, momentos de criatividade e emoção. A música que 

interpretam não se pode rotular, sendo, muito simples-

mente, a que gostam de fazer. Nela se encontram a ori-

ginalidade e as influências sonoras dos países por onde 

passam para apresentar os seus espetáculos. Juntos 

gravaram, até agora, mais de uma dezena de discos, to-

dos eles aclamados pela crítica da especialidade.

mÚSicA

26 jan

IrIDesCente
de MARIA JOÃO e MáRIO LAGINHA 

sáb 21h30 | 90 min.

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

m/ 12 anos 

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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Interpretação
Maria João (voz), Mário Laginha (piano), 

eduardo Raon (harpa), João Frade (acordeão) 
e Alexandre Frazão (bateria e percussão)
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surpreendente, a carreira de Maria João, tem sido pau-

tada pela participação nos mais conceituados festivais 

de jazz da europa e do mundo. Um percurso iniciado na 

escola de Jazz do Hot Clube de Portugal e que, em pou-

cos anos, extrapolou fronteiras, fazendo de Maria João 

uma das poucas cantoras portuguesas aclamadas no 

estrangeiro. Possuidora de um estilo único, tornou-se 

num ponto de referência no difícil e competitivo campo 

da música improvisada. Uma capacidade vocal notável 

e uma intensidade interpretativa singular valeram-lhe, 

não só o reconhecimento internacional, como a figu-

ração na galeria das melhores cantoras da atualidade. 

Unânimes no aplauso, crítica e público nomearam-na 

“uma voz levada às últimas consequências”, declaran-

do-a “uma cantora que não para de evoluir”. 

Para além da sua parceria com Mário Laginha, gravou 

em nome próprio: Sol; João, disco dedicado ao cancio-

neiro popular do Brasil; Amoras e Framboesas com a or-

questra Jazz de Matosinhos e Eletrodoméstico com ogre. 

A nível internacional trabalhou com prestigiados nomes 

da música, tais como: Aki Takase; Bob stenson; Christof 

Lauer Gilberto Gil, Joe Zawinul; Laureen Newton; Leni-

ne; Ginga;  Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, Ralph To-

wner, Manu Katché; saxofour, Brussels Jazz orchestra, 

Fankfurt Big Band,  entre outros.

BIOGRAFIAS

MARiA João

Para Mário Laginha, fazer música é também um ato de 

partilha. e tem-no feito com personalidades musicais 

fortes: Maria João, Bernardo sassetti e Pedro Burmes-

ter. Nos três duos é evidente a sua criatividade, uma 

grande solidez rítmica, uma enorme riqueza harmónica 

e melódica.

Criou o trio de Mário Laginha com o contrabaixista Ber-

nardo Moreira e o baterista Alexandre Frazão com o qual 

editou o CD Espaço, em que relaciona a sua música com 

o universo da Arquitetura, e Mongrel uma irreverente lei-

tura da música de Frédéric Chopin. Na sua discografia, 

já extensa, tem ainda trabalhos a solo - o premiado Can-

ções e Fugas; em quinteto; em duo com Maria João, com 

Bernardo sassetti e com Pedro Burmester e ainda em 

trio com estes dois pianistas.

Tem tocado e gravado com músicos excecionais como 

Wayne shorter, Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, Gil-

berto Gil, Lenine, André Mehmari, Ralph Towner, Manu 

Katché, Dino saluzzi, Julian Argüelles, Helge Andreas 

Nornbaken, Django Bates.

Com enorme versatilidade e domínio da composição, es-

creveu para diversas formações, como a Big Band da Rá-

dio de Hamburgo, a orquestra Filarmónica de Hannover, 

a orquestra Metropolitana de Lisboa, o Remix ensemble 

Casa da Música, o Drumming - Grupo de Percussão, a 

orquestra Nacional do Porto e a orquestra sinfónica de 

Bruxelas. entre as peças de sua autoria destacam-se 

música para teatro e cinema, um concerto para piano e 

orquestra estreado no Festival internacional de Música 

do Algarve, e um concerto para clarinete e orquestra, 

composto para Guimarães Capital da Cultura 2012. 

MáRio lAginhA
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encenadas a partir da mostra de dança New Age New 

Time, que trouxe ao Teatro Viriato coreografias de Cláu-

dia Dias, Luís Guerra, António Cabrita e são Castro, Tâ-

nia Carvalho, Marlene Freitas, sofia Dias e Vítor Roriz, 

as fotografias de José Alfredo revelam, desta vez, a in-

tensidade, a provocação e a interpelação de criações, 

desenhadas em português. Fugazes instantes marca-

dos pela beleza dos movimentos e, sobretudo, pela cer-

teza de um futuro de enorme criatividade para esta arte, 

que impele quem vê a libertar-se do jugo do raciocínio 

para se deixar perder nas emoções.

Fotógrafo profissional desde 1982, José Alfredo colabo-

ra com o Teatro Viriato, desde 1998, mas também com a 

Câmara Municipal de Viseu, grupo Martifer, grupo Visa-

beira, entre outros. Já expôs individual e coletivamente 

trabalhos fotográficos. Do seu percurso consta ainda a 

atribuição de vários prémios em concursos de fotogra-

fia.

ExpOSiçÃO / FOyER

26 jan a 29 mar

a_mostra.pt
fotografias de JOSÉ ALFREDO

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

entrada gratuita
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Não raras vezes descrita como uma música predileta 

dos músicos, samara Lubelski, novaiorquina de gema, 

é um dos grandes nomes do universo independente de 

produção de som mais arrojado.

Cofundadora dos Hall of Fame, baluartes locais do ru-

ído e da canção desmontada, parte integrante e cola-

boradora regular vai para mais de 10 anos nos Tower 

Recordings e em outras formações do guru Matt Va-

lentine. Produziu inúmeros discos importantes do rock 

underground - desde Arrived in Gold dos sightings a Slow 

Globes dos Mouthus. 

Hoje em dia toca ativamente com Thurston Moore nos 

seus Chelsea Light Moving, quarteto que inclui também 

dois membros dos sunburned Hand of the Man, Keith 

Wood (mais conhecido pelo moniker Hush Arbors) e 

John Moloney, e que tem viajado por todo o mundo. Par-

ticipação que nasce de uma relação com alguns anos e 

que já havia dado frutos: samara foi violinista nos dois 

últimos discos a solo de Thurston Moore e, consequen-

temente, companheira de estrada nas suas últimas di-

gressões. Além disso, Thurston produziu o seu álbum 

anterior, The Future Slip, que foi editado na ecstatic Pe-

ace, editora do mítico guitarrista.

Wavelength é o sexto longa-duração em nome próprio 

de samara Lubelski, e marca o regresso à De stijl, selo 

de inatacável relevância no domínio independente nor-

te-americano. A carreira a solo de samara distingue-se 

pela sua capacidade em entregar ao público algo de novo 

pelos mesmos processos e nas várias linguagens que 

utiliza. Cada álbum é resultado de uma longa matura-

ção e de um amadurecimento de ideias que expressam 

a sua abordagem singular à canção. Wavelenght é mais 

um capítulo numa discografia marcada por coerência 

e requinte, samara é uma esteta que sabe expressar 

bem as suas mais valias: uma colocação e presença vo-

cal monotónica, impávida, um trono solene de onde vai 

operando toda a rica mecânica e harmónica dos instru-

mentos, arranjados com um requinte exemplar. Como é 

habitual, samara conta com a habitual participação de 

amigos para a construção do seu reino onde habitam os 

imaginários da melhor Marianne Faithful do início, das 

cAFé-cOncERTO / FOyER

30 jan

samara luBelsKI

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos
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meninas esfíngicas da canção francesa (Birkin, Hardy, 

Lafôret) ou da Nico de Chelsea Girl. PG six, Helen Rush 

(ambos seus colegas nos Metal Mountains), steve shel-

ley (sonic Youth), Mortiz Finkbeiner, Willie Lane, Brian 

sullivan, são alguns dos nomes que ajudam-na a erguer 

este riquíssimo monumento da pop livre de 2012.

Um raríssimo caso de perseverança, paz interior e cal-

ma em canção, de alguém que continua a ter a gloriosa 

dose certa de liberdade e curiosidade, para continuar 

a fazer o que lhe bem apetece, cada vez melhor a cada 

ano que passa.

Interpretação
samara Lubelski (voz e guitarra elétrica)

no âmbito da rede
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Luis de Matos CHAOS é o novo one man show do mágico 

português mais premiado e distinguido de sempre. Um 

novo concerto de ilusões… tão reais que desafiam a ra-

zão! Uma jornada plena de interação e mistério, reple-

ta de feitos inexplicáveis que perduram na memória de 

cada espectador que os vive. 

Nesta incursão, os mais estranhos elementos intera-

gem de forma mágica e surpreendente numa combina-

ção única da imaginação coletiva de todos.

Uma experiência sem precedentes, uma coleção de 

mistérios tornados realidade em cada representação, 

constituindo uma viagem mágica pessoal, intransmissí-

vel e memorável. ilusão ou realidade? Resta escolher...

mAGiA

02  FeV

luIs De matos CHaos

sáb 21h30 | 90 min.

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

m/ 8 anos

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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Aquecimento Esclarecido é um monólogo/conferência 

satírico que lança uma série de provocações ao público, 

procurando expor os principais conceitos das altera-

ções climáticas, ao mesmo tempo que desmonta (por 

absurdo) alguns argumentos dos céticos, ou seja, da-

queles que negam a existência ou responsabilidade do 

homem nas alterações climáticas.

inspirado na famosa conferência de Al Gore, retratada 

no filme Uma verdade inconveniente, este modo de fa-

zer teatro e divulgação científica é tão insólito quanto o 

prémio de 10.000 dólares que a Exxon Mobil Oil instituiu 

em 2006, para premiar cientistas que descobrissem er-

ros no Relatório do Painel intergovernamental para as 

Alterações Climáticas das Nações Unidas (iPCC), sendo 

este o ponto de partida de David Marçal para a criação 

do texto.

Dirigido a um público escolar, este espetáculo – projeto 

vencedor do prémio Ideias Verdes 2010 promovido pela 

Fundação Luso - expresso – será seguido de um debate, 

que contará com a presença de especialistas, centrado 

nas questões climáticas e na necessidade de se adotar 

um modo de vida ambientalmente sustentável. 

cOnFERÊnciA / ESpETÁcuLO

05 FeV

aQueCImento esClareCIDo
de DAVID MARÇAL encenação AMâNDIO PINHEIRO

ter 10h30 (3º ciclo do ensino Básico) e 15h00 (ensino secundário) | 60 min.

lotação 60 lugares

preço único 13
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De David Marçal
encenação Amândio Pinheiro 

Interpretação
Laura Nardi / A. Pinheiro e Francisco Branco

produção CQD – CAUSA AC – Catarina Castro
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David Marçal (n. 1976) 

Doutorado em Bioquímica pela Universidade Nova de 

Lisboa, em 2008. Fez investigação científica em contex-

to industrial e académico. Desde 2003 que é autor do 

Inimigo Público, um suplemento satírico do jornal Pú-

blico, tendo escrito centenas de textos de humor sobre 

temas científicos. escreveu sobre ciência para crianças 

na revista kulto, uma publicação distribuída com o jor-

nal Público. em 2006 foi por um curto período jornalis-

ta de ciência do Público. Desde 2009 que é coordenador 

dos Cientistas de Pé, um grupo de stand-up comedy com 

cientistas. É autor de vários espetáculos de teatro so-

bre temas científicos, alguns deles inicialmente criados 

para o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. 

escreveu programas de televisão sobre ciência e é autor 

do livro “Darwin aos tiros e outras histórias” (Gradiva, 

2011). em 2010 venceu o Prémio Químicos Jovens, pro-

movido pela sociedade Portuguesa de Química e pela 

Gradiva e Prémio ideias Verdes, promovido pela Funda-

ção Luso e pelo Jornal expresso.

BIOGRAFIAS

dAVid MARçAl

Frequentou durante um ano o Ballet Teatro escola Pro-

fissional (Porto). Concluiu o curso de ator (3 anos) na es-

cola superior de Música e Artes do espetáculo (Porto). 

Frequentou durante 3 anos o curso de Filosofia na Uni-

versidade Nova de Lisboa (Lisboa). em 2001 participou 

na ecole des Maîtres sob a direção de eimuntas Nekro-

sius (itália, França, Bélgica). Membro fundador e dire-

tor artístico da companhia CAUsA AC (Portugal/itália). 

De 2006 a 2008 dirige para o TNDMii o projeto Teatro e 

Ciência no Teatro da Politécnica (Lisboa). Bolseiro iNoV-

ART (9 meses) com a companhia italiana eGUMTeATRo 

(siena, itália). Assistente de encenação de emmanuel 

Demarcy-Mota em Tanto Amor Desperdiçado (Portugal-

França). Desde 2009 membro do Centro Filosofia das 

Ciências da Universidade (Lisboa). Fundador e respon-

sável artístico, com Mónica Calle, do grupo de teatro da 

prisão de Vale de Judeus. No Porto trabalhou, entre ou-

tros, com os encenadores Rogério de Carvalho, Cláudio 

Cinelli, João Mota, Andrei sadowski, J. P. seara Cardoso 

nas companhias As boas raparigas... e Teatro de Mario-

netas. A partir de 1998 inicia a sua atividade em Lisboa, 

onde trabalhou com os encenadores: Mónica Calle, Dio-

go Dória, Jorge Fraga, Miguel Moreira, inês Medeiros, 

Luís Miguel Cintra entre outros; e em companhias como 

o Bando, Casa Conveniente, Cornucópia, Útero. em 2000 

foi aluno da escola internacional para atores ecole des 

Maîtres, sob a orientação do lituano eimuntas Nekro-

sius, no ano seguinte é convidado por este encenador a 

integrar o elenco internacional de A Gaivota, projeto que 

fará uma longa digressão pela itália e Federação Russa. 

em itália inicia uma carreira como ator com os ence-

nadores Massimiliano Cividati, Teresa Pedroni, Annali-

sa Bianco, Virginio Liberti, Fabrizio Matteini; no Reino 

Unido com William May; em França como assistente de 

encenação de emanuel Demmarcy. No Cinema em itália 

com realizadores como Vittorio Moroni, Michele soavi, 

Catherine Mcguilvrai; Pietro Constantini e em Portugal 

com Luís Fonseca, edgar Pera, John Lvoff, Ana eliseu e 

Matilde Neves. em 2001 a primeira encenação Fausto de 

Goethe, T.Mann e Pessoa. A par do trabalho de ator tem 

vindo a desenvolver uma intensa carreira como encena-

dor em itália e Portugal com espetáculos como a trilogia 

Os últimos dias de Sócrates/GiordanoBruno/Galileu; Notti 

romane de Giovenal, Propercio e Marcial; Na colónia Pe-

nal / K - A muralha da China / Conferência de um Maca-

co de Franz Kafka; O que sabemos de Peter Parnell; A 

gorda de Niel LaBute; Terra 8 de Paulo Moura; Método 

Bosão de Higgs e Stupid Design de David Marçal; Nascer 

AMândio PinheiRo
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Licenciatura na Accademia Nazionale d’ Arte Dramma-

tica “Silvio D’Amico” em Roma no ano 1994. Participou 

na ecole dês Maitres sob a direção do encenador litua-

no eimuntas Nekrosius no ano 2000. estudou com Luca 

Ronconi, Mário Ferrero, Nicolai Karpov, entre outros. 

Trabalhou como atriz em Teatro com G.Patroni Griffi, 

M.sciaccaluga, Benno Besson, eimuntas Nekrosius, 

W.Manfrè, sergio Fantoni, Massimo Luconi, Luca Ronco-

ni, Luigi saravo entre outros.

em Portugal trabalhou como atriz com os encenadores 

Amândio Pinheiro e Mónica Calle. Participou em muitas 

séries para a televisão italiana. em cinema foi dirigida 

por Richard Attemborough, Cristina Comencini, Pietro 

Costantini. em 2006 foi protagonista da curta-metragem 

de Ana eliseu e Matilde Neves Sobe, adensa, esgarça, 

desce. encenou os espetáculos: Notti Romane, Darwin 

no Jardim (para o TNDMii), O Caçador e a Fada (para a 

Fundação de serralves), e foi assistente de encenação 

de Amândio Pinheiro em diversas produções nos últi-

mos anos.

estudante do doutoramento em Alterações Climáticas e 

Políticas de Desenvolvimento sustentável, atualmente 

colabora com o oceanário de Lisboa, Museu Nacional de 

História Natural e de Ciência realizando sessões peda-

gógicas sobre biologia e ambiente. Tendo anteriormente 

colaborado com a CAUsA em Darwin no Jardim e O Maca-

co, reaparece agora no Aquecimento Esclarecido.

da Evolução de André Levy; Terza Vita de Vittorio Moroni. 

Nos últimos anos tem-se dedicado também à tradução 

de alguns textos teatrais que depois encena.

lAuRA nARdi 

FRAncisco BRAnco 



34 · dim



dim · 35

se algum manifesto deste grupo houvesse poderia ser 

resumido no desejo de produzir uma linguagem de gru-

po em tempo real, sem qualquer nota pré-escrita. Daí, a 

referência a Beckett no nome do grupo: “No matter. Try 

again. Fail again. Fail better.” 

Fail Better! resulta da união de dois projetos musicais 

pré-existentes: o duo portuense formado por João Gui-

marães (saxofone) e João Filipe (percussão) que, no 

ano passado produziram um dos mais interessantes 

discos de jazz feitos em território nacional (Ancestral, 

sonoscopia Records 2012) e o trio THe NAP, que junta 

o percussionista aos conimbricenses Marcelo dos Reis 

(guitarras) e José Miguel (contrabaixo). Luís Vicente 

(trompete) vem completar a formação, acrescentando 

riqueza tímbrica e aumentando as possibilidades ex-

pressivas do quinteto, cuja música é capaz de percor-

rer territórios bastante distintos, ora mais próximos do 

jazz, ora fazendo uso da colagem de fontes aparente-

mente inconciliáveis, como o post-rock e a livre impro-

visação com raízes na música contemporânea.

cAFé-cOncERTO / FOyER

06 FeV

FaIl Better!

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

©
 J

or
ge

 S
im

õe
s

Interpretação
João Guimarães (sax alto),

Marcelo dos Reis (guitarra),
Luís Vicente (trompete),

José Miguel Pereira (contrabaixo)
e João Pais Filipe (bateria)

parceria JACC

no âmbito da rede
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Foi membro da orquestra de Jazz de Matosinhos antes 

de rumar para Nova iorque para estudar na Manhattan 

school of Music, depois de concluída a sua formação na 

esMAe (escola superior de Música e Artes do espetá-

culo). É o exemplo cimeiro, entre os músicos da sua ge-

ração, de um instrumentista simultaneamente detentor 

de competências técnicas invejáveis, por um lado, e da 

manutenção da curiosidade e gosto pela experimenta-

ção, por outro.

Partilha com Guimarães o interesse primordial pelo 

jazz. Tendo estudado no Hot Clube de Portugal, o seu 

percurso nos últimos anos transformou-o num dos mais 

ativos músicos da cena lisboeta, movendo-se com uma 

facilidade impressionante entre o jazz mais alinhado e 

projetos nas áreas da eletrónica (c/ Jari Marjamaki) e da 

livre improvisação.

Tem formação clássica e jazzística. Depois dos estudos 

na escola lisboeta JB Jazz, rumou até Coimbra, onde 

desenvolveu um relevante trabalho que resultou no apa-

recimento (a partir do zero) de uma cena musical dedi-

cada à música exploratória. Com uma abordagem não 

convencional à guitarra clássica e uso igualmente hete-

rodoxo da guitarra elétrica, tem colaborado com figuras 

centrais de vários géneros musicais como Burton Gre-

ene, elliott sharp, Klára Doležálková, Burkhard Beins, 

Manuel Mota, Liz Allbee, Théo Ceccaldi, Carlos Zíngaro, 

Werner Dafeldecker, Toshimaru Nakamura.

É membro dos open Field string Trio (com Marcelo dos 

Reis), tendo no prelo trabalhos com os pianistas Burton 

Greene e Tiago sousa. A oportunidade de cruzar experi-

ências com figuras fundamentais no jazz de cariz mais 

aventureiro, como as luminárias evan Parker e Lawren-

ce “Butch” Morris tem sido fundamental para o desen-

volvimento de uma linguagem própria e assumidamente 

não académica.

integra bandas como os HHY & The Macumbas, Two 

White Monsters e Ghosts of Port Royal, sektor 304 e 

space ensemble, só para nomear algumas. Do rock in-

dustrial ao jazz mais desalinhado, João Filipe é hiperati-

vo, desenvolvendo trabalho no âmbito do coletivo sooPA 

e da Associação sonoscopia, que desenvolvem relevante 

trabalho na cidade do Porto.

BIOGRAFIAS

João guiMARães | saxofone 

luís Vicente | trompete 

MARcelo dos Reis | guitarras

José Miguel | contrabaixo

João FiliPe | bateria
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entre as partidas e as chegadas, nas estações de metro 

e comboio de s. Bento, no Porto, cruzam-se viajantes, 

homens e mulheres com histórias para contar e trocar, 

vidas pulsantes que desenham a topografia desta ci-

dade. Três intérpretes profissionais contracenam com 

moradores do centro histórico do Porto, que cruzando 

os seus destinos nestas estações desenham o estado 

de alma da cidade, dando também a medida do país e 

do seu destino.

Depois de um ciclo quase exclusivamente dedicado ao 

teatro de repertório, com a apresentação de clássicos 

da dramaturgia mundial, a Ao Cabo Teatro envereda 

agora pelos meandros do Teatro do outro. 

TEATRO

09 FeV

porto s. Bento
de NUNO CARDOSO

sáb 21h30 | 70 min. 

plateia no palco |  preço único 2,503 

m/ 12 anos  

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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encenação Nuno Cardoso
assistência de encenação e movimento

Victor Hugo Pontes
Cenografia F. Ribeiro

Desenho de luz José Álvaro Correia
música original Rui Lima, Sérgio Martins

Interpretação Daniel Pinto, João Melo,
Mafalda Deville e Alexandra Calado,

Amélia Pereira, Ana Sousa, Catarina Pontes, 
Celeste Fagundes, Eurico Santos,
Guilherme Castro, Hélio Pereira,

Hugo Olim, Jaime Ribeiro,
Lurdes Fernandes, Pedro Quiroga, 

Sandra Alberto e Zulmiro Santos
Coprodução Ao Cabo Teatro,

Manobras no Porto, TNSJ
Colaboração Companhia Instável
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Nuno Cardoso iniciou o seu percurso teatral no CiTAC 

– Círculo de iniciação Teatral da Academia de Coimbra.

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

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

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

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

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

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

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

emmanuel schmitt (dir. Francisco Alves, Teatro Plásti-

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabo Teatro, 2010)

Foi um dos fundadores do coletivo Visões Úteis, onde 

encenou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da 

obra homónima de José Gomes Ferreira (1995); Casa de 

Mulheres, de D. Maraini (1996); e Porto Monocromático 

(1997).

encenou Paysage Choisi, a partir de textos de Federico 

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

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

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

quilo (projeto da Porto 2001 realizado no estab. Prisional 

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

jamin Britten (Casa da Música/2004). 

De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do ANCA.

No TNsJ, assumiu a Direção Artística do Teatro Carlos 

Alberto entre 2003 e 2007.

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

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

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

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

outras encenações: Ricardo II, de W. shakespeare 

(TNDM ii,2007); R2, shakespeare interpretado por jovens 

do Bairro da Cova da Moura; Boneca, a partir de H. ibsen 

(Cassiopeia, C. C. Vila Flor/TNDM ii/Theatro Circo,2007); 

Platónov, de Anton Tchekov, Menção especial da Assoc. 

Portuguesa de Críticos de Teatro, Melhor espetáculo do 

Guia dos Teatros e designação pelo Público como Melhor 

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

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

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

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

Para a Ao Cabo Teatro encenou: Antes dos Lagartos, 

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

PoNTi 2001 e apresentado em Bratislava, no Festival da 

Convenção Teatral europeia; Purificados, de sarah Kane 

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

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

tal, de Tennessee Williams, considerado pelo jornal Pú-

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

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

Desejo sob os Ulmeiros, eugene o´Neill (2011).

BIOGRAFIAS

nuno cARdoso
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A Ao Cabo Teatro começa a sua atividade no ano 2000.

Fundada por um grupo de alunos da esMAe liderado 

por Hélder sousa, assume-se como estrutura com a 

vocação de apoiar criadores independentes sem meios 

próprios de produção. em 2001, inicia uma relação de 

cumplicidade com o encenador Nuno Cardoso, da qual 

resultaram os seguintes projetos: Antes dos Lagartos, 

de Pedro eiras (coprodução TNsJ/2001); Purificados, de 

sarah Kane (2002); Valparaiso, de Don Dellilo (coprodu-

ção Rivoli e Culturgest/2002) e Parasitas, de Marius Von 

Mayenburg (2003). A estes projetos, a associação asse-

gurou a produção e uma ampla digressão nacional. esta 

colaboração permitiu criar um conjunto fixo de colabo-

radores que ainda hoje perdura e plasmar a coprodu-

ção e o funcionamento em rede, como o método base 

de produção.

em 2003, no âmbito de Coimbra-Capital Nacional da Cul-

tura, a Ao Cabo Teatro assume a realização do Festival 

siTe-semana internacional de Teatro, dirigido por José 

Luís Ferreira.

em 2004, a Ao Cabo Teatro entra num período de inativi-

dade dada a vontade dos seus colaboradores em desen-

volver outros projetos.

em 2009, retomou a atividade, agora com Nuno Cardo-

so e José Luís Ferreira como mentores da estrutura. o 

primeiro projeto desta nova fase consistiu na criação do 

espetáculo Jardim Zoológico de Cristal, de Tennessee 

Williams, em coprodução com Centro Cultural Vila Flor, 

Theatro Circo de Braga, Teatro Aveirense, Teatro Viriato 

e As Boas Raparigas..., assegurando ainda a circulação 

por Lisboa (Teatro Taborda), Faro (TM Faro), Portimão 

(TeMPo), Guarda (TM Guarda) e santiago de Compostela 

(Centro Dramático Galego).

No 2º semestre de 2010, fez a produção de A Gaivota, de 

A. Tchekov, em coprodução com o Teatro Nacional são 

João, o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Aveirense e o 

Teatro Maria Matos, em colaboração com As Boas Rapa-

rigas.... Ainda nesse ano, a associação, que tem procura-

do a colaboração de outros núcleos de criação para levar 

a termo os seus projetos, empreendeu o movimento em 

sentido contrário, iniciando um conjunto de colabora-

ções que resultaram na participação na coprodução do 

espetáculo Filho da Europa, a partir de Kaspar Hauser, 

de Peter Handke, com encenação de João Garcia Miguel, 

e de Rendez-Vous, com direção de Victor Hugo Pontes. 

A finalizar 2010, a Ao Cabo Teatro envolveu-se com o 

Teatro Nacional são João num projeto experimental de 

montagem de três peças curtas de A. Tchekov, dirigidas 

por três jovens encenadores (Victor Hugo Pontes, José 

eduardo silva e Luís Araújo) que resultou no espetáculo 

T3+1.

em 2011, o Ao Cabo Teatro em coprodução com o Teatro 

nacional d. Maria ii, o Centro Cultural Vila Flor e o FiTei, 

produz As Três Irmãs, de Tchekov. seguiu-se a obra De-

sejo sob os Ulmeiros, de eugene o´Neill, numa copro-

dução com o Teatro do Bolhão e o Teatro Nacional são 

João, e finalmente termina o ano com a peça inverno, 

uma coprodução com a companhia Comédias do Minho, 

apresentada em Paredes de Coura, Valença, Melgaço, 

Monção e Vila Nova de Cerveira.

Ao cABo teAtRo
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Nuno Carinhas regressa a Gil Vicente, através de um 

dos autos menos representados do autor que tão bem 

soube espelhar nos seus textos a natureza humana. 

Alma propõe um pequeno teatro da vida humana, ence-

nando-a como uma viagem, com os seus avanços e os 

seus recuos, obstáculos e desvios. 

Com uma dramaturgia que é também um excurso por 

lugares pouco frequentados da literatura portuguesa 

– Vitorino Nemésio, Guerra Junqueiro, Teixeira de Pas-

coaes –, Alma é um espetáculo plasticamente intenso 

atravessado por reminiscências pictóricas, num trajeto 

que vai desde o ritual sagrado à festa profana.  No epi-

centro, disputada pelo Anjo e pelo Diabo, uma singular 

personagem vicentina – uma “Alma caminheira”, alego-

ria de toda a espécie humana luta contra o tempo e faz 

um trajeto de provação, mudança, descoberta.

TEATRO

15 FeV

alma
de GIL VICENTE encenação NUNO CARINHAS | produção TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

sex 21h30 | 60 min. 

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

m/ 12 anos  

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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Dramaturgia Nuno Carinhas e Pedro Sobrado
encenação e figurinos Nuno Carinhas

Cenografia Pedro Tudela
Desenho de luz Nuno Meira

Desenho de som Francisco Leal
apoio linguístico João Veloso

preparação vocal e elocução João Henriques
Interpretação Alberto Magassela,

Fernando Moreira, Fernando Soares,
João Castro, Jorge Mota, Leonor Salgueiro, 

Miguel Loureiro, Paulo Freixinho
e Paulo Moura Lopes
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Nasceu em Lisboa, em 1954. Pintor, cenógrafo, figurinista 

e encenador. É membro da sociedade Portuguesa de Au-

tores. estudou Pintura na escola superior de Belas-Artes 

de Lisboa.

Como encenador, destaca-se o trabalho realizado com o 

TNsJ e com estruturas como Cão solteiro, AsséDio, en-

semble, escola de Mulheres e Novo Grupo/Teatro Aberto. 

entre as companhias e instituições com que colaborou, 

contam-se também o Teatro Nacional de são Carlos, Ballet 

Gulbenkian, Companhia Nacional de Bailado, Nederlands 

Dans Theater, Ballet du Grand Théâtre de Genève, Com-

pañía Nacional de Danza, A escola da Noite, Teatro Bruto, 

Teatro Nacional D. Maria ii, são Luiz Teatro Municipal, Cha-

pitô e os Cómicos.

Como cenógrafo e figurinista, trabalhou com os encenado-

res Ricardo Pais, Fernanda Lapa, João Lourenço, Fernan-

da Alves e Jorge Listopad, os coreógrafos Paula Massano, 

Vasco Wellenkamp, olga Roriz e Paulo Ribeiro, e o realiza-

dor Joaquim Leitão, entre outros. em 2000, realizou a cur-

ta-metragem Retrato em Fuga (Menção especial do Júri do 

Buenos Aires Festival internacional de Cine independiente, 

2001). escreveu Uma Casa Contra o Mundo, texto encena-

do por João Paulo Costa (ensemble, 2001). Dos espetáculos 

encenados para o TNsJ, refiram-se os seguintes: O Grande 

Teatro do Mundo, de Calderón de la Barca (1996); A Ilusão 

Cómica, de Corneille (1999); O Tio Vânia, de Tchékhov (2005); 

Todos os que Falam, quatro “dramatículos” de Beckett 

(2006); Beiras, três peças de Gil Vicente (2007); Tambores 

na Noite, de Bertolt Brecht (2009); Breve Sumário da His-

tória de Deus, de Gil Vicente (2009); Antígona, de sófocles 

(2010); e (com Cristina Carvalhal) Exatamente Antunes, de 

Jacinto Lucas Pires, a partir de Almada Negreiros (2011).

encenou ainda textos de dramaturgos como Federico Gar-

cía Lorca, Brian Friel, Tom Murphy, Frank McGuinness, 

Wallace shawn, Jean Cocteau, António José da silva e Luísa 

Costa Gomes, entre muitos outros. É, desde março de 2009, 

Diretor Artístico do TNsJ. 

BIOGRAFIA

nuno cARinhAs
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“Fadista, para lá do fado” como lhe chamou Nuno Pa-

checo, nas páginas do Público, António Zambujo apre-

senta o seu Quinto, considerado pela crítica especializa-

da como um dos melhores discos de 2012. Do Alentejo 

para o mundo a obra deste músico já foi elogiada nos 

quatro cantos do mundo, nomeadamente, por Caetano 

Veloso que, ao ouvir as sonoridades de António Zambu-

jo se recordou de João Gilberto e de tudo “o que veio à 

música brasileira por causa dele”. 

Tal como aconteceu nos outros discos que já gravou: O 

Mesmo Fado (2002), Por Meu Cante (2004), Outro Sentido 

(2008), Guia (2010); em Quinto (2012) voltam a ecoar as 

influências incontornáveis de Zambujo, que vão desde o 

canto alentejano da sua infância (a harmonia das vozes, 

a cadência das frases e o tempo de cada andamento), ao 

fado que abraçou mais tarde.

mÚSicA

23 FeV

QuInto / antónIo ZamBujo

sáb 21h30 | 90 min.

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

m/ 6 anos 

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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no âmbito da rede
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Cresceu a ouvir o cante alentejano. A harmonia das vo-

zes, a cadência das frases e o tempo de cada andamen-

to, foram para sempre uma influência. Nascido em Beja, 

em 1975, António Zambujo começou a estudar clarinete 

com 8 anos, estreando-se no Conservatório Regional do 

Baixo Alentejo. 

Ainda pequeno, apaixonou-se pelo Fado e pelas vozes 

de Amália Rodrigues, Maria Teresa de Noronha, Alfredo 

Marceneiro, João Ferreira Rosa, Max entre muitos ou-

tros. estava habituado a cantar em família e entre ami-

gos, e aos 16 anos chegou mesmo a ganhar um concurso 

de fado.

Com o curso de clarinete na bagagem, ruma a Lisboa, 

onde Mário Pacheco, intérprete e compositor de guitarra 

portuguesa lhe abre a porta do conhecido Clube do Fado, 

no bairro de Alfama, onde passou a tocar. 

Pouco depois, integra o musical Amália, dirigido por Fi-

lipe La Féria. Durante os quatro anos que o espetáculo 

esteve em cartaz – primeiro no Teatro Politeama, depois 

um pouco por todo o país –, Zambujo interpreta o papel 

de Francisco Cruz, o primeiro marido de Amália. 

2002 

O mesmo fado, o seu primeiro trabalho é editado pela 

ocarina. As influências musicais do Alentejo são mar-

cantes e há mesmo alguns fados compostos por si. ou-

tros são de conhecidos poetas do universo fadista como 

José Luís Gordo ou Mário Raínho. 

Na sequência do êxito de O mesmo fado recebe o prémio 

de “Melhor Nova Voz do Fado”, já atribuído pela Rádio 

Nova FM a intérpretes como Mariza, Camané ou Mafalda 

Arnauth. 

2004 

António Zambujo canta na Casa de Fado sr. Vinho. e 

além dos concertos em Portugal, apresenta-se com re-

gularidade em cidades como: Toronto, Paris, santander, 

sarajevo e Zagreb. 

edita o seu segundo disco, Por meu cante, no qual apro-

funda as raízes alentejanas, recuperando temas do Can-

cioneiro de Beja, fundindo-as com novas tendências do 

fado. Para este trabalho conta com a colaboração dos 

músicos Paulo Parreira (guitarra portuguesa) e Ricardo 

Cruz (contrabaixo). 

2006 

Ganha o Prémio Amália Rodrigues (atribuído pela Fun-

dação Amália Rodrigues) na categoria de “Melhor intér-

prete Masculino de Fado”. 

É convidado pela Fundação Calouste Gulbenkian para o 

Festival Atlantic Waves, em Londres. No mesmo ano e 

juntamente com Carla Pires e Liana, participa na Festa 

do Avante, na homenagem ao compositor Alain oulman, 

grande responsável por alguns dos maiores sucessos de 

Amália Rodrigues. 

2007 

No verão, é convidado para encerrar a Festa do Fado do 

Castelo são Jorge. e em setembro lança o seu terceiro 

álbum Outro Sentido, com produção musical de Ricardo 

Cruz e a participação especial das vozes búlgaras An-

gelite. 

2008 

Outro sentido é editado na europa e nos estados Unidos 

pela editora Harmonia Mundi, sob a etiqueta da sua filia-

da World Village. os concertos pela europa continuam. o 

álbum é considerado pela revista Songlines Top of the 

World Album. 

Depois de atuar no Teatre de La Ville, em Paris, Outro Senti-

do sobe ao terceiro lugar de vendas da Fnac francesa. 

António ZAMBuJo

BIOGRAFIA
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A Fundação Luso-Brasileira propõe-lhe um dueto com 

Roberta sá para a sua gala anual de entrega de prémios 

em outubro, no Casino estoril. 

A editora MPB edita Outro Sentido no Brasil. esta edição 

tem três faixas adicionais com participações de Roberta 

sá e Trio Madeira Brasil, de Zé Renato e de ivan Lins. 

A chegada ao Brasil levou-o também aos ouvidos de Ca-

etano Veloso que se rendeu à sua voz. escrevendo no seu 

blogue: “Quero ouvir mais, mais vezes, mais fundo (...) É 

de arrepiar e fazer chorar”.

em dezembro, António Zambujo esgotou dois concertos 

no Teatro são Luiz. 

2009 

António Zambujo segue em tournée pela europa, apre-

sentando Outro Sentido em países como a Noruega, su-

écia, França, Holanda e Áustria. 

em março e abril, Zambujo realiza uma série de concer-

tos em Portugal, incluindo a apresentação, em maio, no 

onda Jazz, da reedição de Outro Sentido. 

em junho, inicia a primeira tournée no Brasil. em Pire-

nópolis (a 100 km de Brasília), Zambujo dá o seu primei-

ro concerto a propósito da apresentação da semana da 

Cultura Portuguesa, promovida pelo instituto Camões. 

Apresenta-se no espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro 

onde conta com as participações especiais de Roberta 

sá, Marcelo Gonçalves, Ronaldo do Bandolim e Yamandú 

Costa. Na plateia, estiveram presentes Ney Matogroso, 

Caetano Veloso, sandra de sá, Paula Morelenbaum, en-

tre outras figuras da cena artística brasileira. 

Zambujo apresenta-se no Cool Jazz Fest 09, num es-

petáculo que contou com a participação de ivan Lins. e 

nesse verão atua pela primeira vez na Casa da Música, 

no Festival Uma Casa Portuguesa. 

sobe ao palco do Parque Mayer, na programação de ve-

rão do Lisboa ao Parque, juntamente com Luís Guerreiro 

na guitarra portuguesa, José Conde no clarinete e Ricar-

do Cruz no contrabaixo. 

No fim do mês de setembro, Zambujo volta à europa 

desta vez incluindo Finlândia, para mais quatro espe-

táculos. No início de outubro, realiza pela segunda vez, 

uma tournée em França com concertos em Montelimar, 

La Rochelle e duas atuações em Paris, nas salas sun set 

e L´europeen. 

No fim de novembro, inicia a segunda tournée pelo Brasil 

desta vez com uma atuação no Palácio de são Clemente, 

seguindo-se espetáculos no Bourbon street Music Club, 

em são Paulo, e no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. 

integra a lista dos 10 Melhores Concertos internacionais 

do Ano, selecionada pela secção de Cultura do Jornal O 

GLOBO, ao lado de músicos como elton John, Burt Ba-

charah, Terence Blanchard, Kiss, Youssou N’Dour e An-

gelique Kidjo.

De volta a Portugal, fecha o ano com uma digressão na-

cional que inclui sete cidades de Norte a sul do país. 

2010 

A 14 de abril António Zambujo lança o seu quarto disco 

Guia, no Teatro são Luiz em Lisboa. 

são interpretados originais de compositores e letristas 

nacionais e brasileiros tais como Vinicius de Moraes, 

Márcio Faraco, Pierre Aderne, Rodrigo Maranhão, Ricar-

do Cruz, o próprio Zambujo, João Gil, João Monge, Aldina 

Duarte, José Agualusa, Maria do Rosário Pedreira, Pe-

dro Luís entre outros.

Zambujo apresenta-se em 2010 em vários teatros nacio-

nais e internacionais e recebe a aclamação do público e 

da crítica.

maio é vez de António Zambujo e os Azeitonas abrirem 

a programação do Palco sunset do Rock in Rio, numa 

atuação conjunta que é assim o culminar das parcerias 

musicais dos jovens músicos.

Com a vinda de Roberta sá ao nosso país, Zambujo sobe 

aos palcos da Aula Magna e da Casa da Música, no Porto 

para atuar com a artista brasileira. 

em outubro e novembro, Guia é lançado oficialmente em 

França, no Café de la Dance e no Brasil com concertos 

em são Paulo e Rio de Janeiro. Nesse mesmo mês, o 

músico apresenta-se nas Comemorações do Centenário 

da República, nos Jardins do Palácio de Belém.

É selecionado para se apresentar na Womex2010, o 

maior encontro profissional de músicas do mundo, a ní-
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vel internacional. António Zambujo abre o leque de con-

certos da Womex subindo ao palco do prestigiado estú-

dio 1 do Copenhagen Concert Center. 

este concerto seria mais tarde transmitido no canal de 

televisão Mezzo. 

2010 foi também o ano em que Zambujo esteve na sema-

na Cultural Portuguesa em espanha, apresentando-se 

em cidades como Madrid, Barcelona e Valência.

o Festival dedicado à Lusofonia, Cantos na Maré contou 

também com a presença de António Zambujo que entre 

outros, protagoniza um dueto com Lenine.

A revista britânica Songlines escolhe Guia como Top of 

the World Album e pela segunda vez consecutiva, Antó-

nio Zambujo vê o seu trabalho distinguido por esta publi-

cação especializada em World Music.

Figura também nas mais importantes listas nacionais e 

internacionais dos melhores discos de 2010:

2º Melhor disco nacional – escolhas de Nuno Pacheco – 

Ípsilon Publico

3º Melhor disco nacional – BLiTZ

3º Melhor Álbum - http://lusotunes.blogspot.com/ - Di-

vulgação de música Lusófona

4º Melhor disco nacional – Jornal de Letras

os 50 discos de 2010 – Revista Mondomix – França

Top of the World Album – Songlines – inglaterra

Melhor Álbum de 2010 – sopa de Pedra

2011

António Zambujo começa o ano por dividir o palco do 

Centro Cultural do olga Cadaval com o trompetista Lau-

rent Filipe, depois de um concerto no recentemente 

inaugurado Auditório de Troia em nome próprio, para 

em fevereiro seguir para o Festival de Fado na Noruega.

o ano segue com vários concertos por diversos países 

já conhecedores do trabalho de António Zambujo como 

França, espanha e Brasil ou Azerbeijão, mas também 

com as primeiras visitas a países como israel, Bulgá-

ria, suécia, Alemanha e a primeira tourné nos eUA e no 

Canadá, bem como a primeira apresentação em Macau.

o verão de 2011 é marcado pela participação de António 

Zambujo nos mais importantes festivais de World Music 

nacionais; Festival Med e o Festival de Músicas do Mun-

do de sines, em junho e julho, respetivamente.

em junho é convidado a apresentar-se na Festa do Fado, 

no Castelo de são Jorge num concerto acompanhado 

pelo Lisboa Fado ensemble, conta também com a pre-

sença de Márcio Faraco, um dos autores do tema Guia e 

que dá título ao seu quarto disco.

Também em França, Zambujo é convidado para atuar 

nos mais significativos festivais de músicas do mundo 

e em julho faz parte do cartaz do Festival de Chateau-

vallon, na cidade de Toulon e no Festival Nuits de Four-

viére, em Lyon.

em agosto, ruma a Huesca, em espanha sem antes di-

vidir um esgotado Pátio da Galé, em Lisboa com a bra-

sileira Roberta sá. encontro este idealizado pelo Fado 

Convida e integrado no Festival dos oceanos.

o início de setembro marca o regresso do jovem intér-

prete ao Brasil com três noites de música no Teatro so-

lar Botafogo, no Rio de Janeiro. A solo, Zambujo faz uma 

viagem pela sua carreira musical e convida o brasileiro 

Rodrigo Maranhão, compositor de “Quase um fado” e 

“De Mares e marias”, temas do álbum Guia e o guitarris-

ta Marcello Gonçalves, guitarrista do Trio Madeira Brasil 

para o acompanharem nestes três espetáculos. 

esta temporada no Brasil leva António Zambujo pela pri-

meira vez a são salvador da Bahia.

De regresso à europa, atua no 23th Mercat de Música 

Viva de Vic, feira profissional de música. Zambujo repre-

senta juntamente com os orelha Negra a música portu-

guesa, nesta edição do certame.

setembro é um mês cheio e fica também marcado pelo 

concerto no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa. 

este espetáculo conta com a participação do Rancho de 

Cantadores da Aldeia Nova de são Bento.

A convite da Doulce Mémoire - grupo de música Renas-

centista - Zambujo apresenta-se em França com um re-

portório estruturado pelos mesmos.

em outubro, António Zambujo vai pela primeira vez aos 

estados Unidos e Canadá, numa série de seis concertos 

que passaram por salas de Vancouver, seattle, Nova ior-

que ou ontário, entre outras cidades.
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outubro foi também o mês em que Zambujo leva a sua 

música ao importante Tourcoming Jazz Festival, em 

França, para de seguida fechar o mês com a atuação no 

25º Festival de Música de Macau.

inserido no Allgarve 2011, Zambujo apresenta pela pri-

meira vez no Teatro das Figuras, em Faro, a sua música, 

em novembro.

Participa também em várias galas como a Gala da Fun-

dação Brasileira, pela segunda vez e na gala de Come-

moração de elevação do Fado a Património imaterial da 

Humanidade, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. 

Com o fim deste ano, chega o início da gravação do seu 

quinto álbum a apresentar dia 24 de abril de 2012, na 

Fundação Calouste Gulbenkian. Zambujo vê assim o lan-

çamento do seu próximo álbum inserido na programa-

ção do Ciclo de Músicas do Mundo desta instituição.

Quinto é justamente, o quinto álbum de António Zambujo 

a ser editado dia 2 de abril, pela editora Universal.
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Criar um espetáculo em que a dança e as músicas tra-

dicionais se cruzam com a música e a dança contem-

porânea é a proposta da coreógrafa Filipa Francisco. o 

desafio foi lançado pelo Teatro Viriato ao Rancho Folcló-

rico de Torredeita, no âmbito da comemoração dos seus 

50 anos de atividade. A coletividade aceitou e, a par de 

bailarinos de dança contemporânea, os seus elementos 

lançaram-se nest’A Viagem, que estabelece novas pon-

tes entre universos que, habitualmente, não se cruzam, 

nem dialogam. Desta forma, o projeto estimula o públi-

co para novas formas de fruição cultural, quer do objeto 

artístico, quer do património imaterial, já que procura 

problematizar o modo como as manifestações popula-

res aderem e procuram a modernidade, originando no-

vos significados, permitindo uma nova apropriação e um 

novo entendimento do seu papel nos dias de hoje. 

DAnçA / pROjETO cOm A cOmuniDADE

02 e 03 mar

a VIagem
de FILIPA FRANCISCO com RANCHO FOLCLÓRICO DE TORREDEITA

sáb 21h30 e dom 16h00 | 60 min. aprox.

preço único 2,503

m/ 6 anos

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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Conceção e direção artística
Filipa Francisco

Interpretação
David Marques, Susana Gaspar

e Rancho Folclórico de Torredeita
assistência de direção artística

Pietro Romani
Direção musical Ricardo Rocha

música original António Pedro
músicos Ricardo Rocha

e Rancho Folclórico de Torredeita
Desenho de luz e direção técnica

Mafalda Oliveira
Desenho de som Ricardo Figueiredo

Figurinos Ainhoa Vidal
produção e difusão Materiais Diversos
uma coprodução Mundo em Reboliço,

Festival Materiais Diversos,
Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura 

e Teatro Virgínia
um projeto financiado pelo

Governo de Portugal/Secretário de
Estado da Cultura – Direção-Geral das Artes
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iniciativa do guitarrista baixo e compositor Ricardo A. 

Freitas, o IntErLúNio começou em 2006 e foi o primeiro 

grupo com a liderança deste músico de oeiras. outros 

vieram depois, mas foi neste que concentrou grande 

parte da sua atenção ao longo dos últimos anos. Com 

L’Ennui Riot eis que tem, finalmente, o seu disco de es-

treia, com edição pela JACC Records.

se em termos de escrita há substanciais diferenças rela-

tivamente a grande parte do jazz praticado em Portugal, 

a própria formação instrumental é invulgar. Primeiro 

pela presença de uma guitarra baixo acústica (amplifica-

da eletricamente, pelo que se trata, na realidade, de um 

instrumento eletroacústico) e não de um contrabaixo ou 

de um baixo elétrico. Depois, porque, em vez da conven-

cional bateria, integra um par de tablas indianas, toca-

das pelo alemão, residente no Algarve, Raimund enge-

lhardt. inclui igualmente uma frente de sopros inédita, 

com dois metais, o trompete de Johannes Krieger, outro 

germânico radicado entre nós, e o trombone de eduardo 

Lála, e os clarinetes de Gonçalo Lopes.

explica o líder desta original proposta: “No início era um 

quarteto e eu ainda tocava baixo elétrico. Foi só em 2007 

que comecei a tocar a guitarra baixo acústica, cujo som 

se enquadrou de forma mais satisfatória no do conjunto, 

dado o caráter ‘de câmara’ da música praticada. Ficou 

uma sonoridade funda de madeira, pele e metal.”

o IntErLúNio foi realizando concertos pontuais por Lis-

boa. em 2008, aquando da sua apresentação no Jazz às 

Quintas (Cafetaria Quadrante do Centro Cultural de Be-

lém), entrou Krieger. “Para tal procedi ao rearranjo de 

todo o repertório, não tanto para adicionar mais uma voz 

às existentes, mas sim distribuindo-as melhor, dando 

mais espaço e pontos de repouso aos sopros. e claro que 

aproveitei para algumas alterações e recriações.”

o álbum tem como título aquele que esteve para ser o 

nome do quinteto, mas que não vingou nem entre os mú-

sicos nem junto do público. Constituem-no oito temas. 

Quatro são da autoria de Ricardo A. Freitas, um é de Lo-

pes e outro de engelhardt. estão ainda no alinhamento 

a versão de um tema do guitarrista serge Pesce, trans-

crito de um disco em trio com Barre Phillips e Jean-Luc 

cAFé-cOncERTO / FOyER

06 mar

InterlÚnIo

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos
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Danna – “estou de momento a efetivar as burocracias 

relativas aos direitos, mas já desde a preparação do CD 

que o autor tem conhecimento do meu desejo de tocar a 

sua peça” –, e uma improvisação coletiva.
no âmbito da rede

Interpretação
Ricardo A. Freitas (guitarra baixo),

Gonçalo Lopes (clarinetes baixo e soprano), 
Johannes Krieger (trompete),

Eduardo Lála (trombone),
Raimund Engelhardt (tablas, percussão)

parceria JACC



dim · 53

esta pequena epopeia marítima de desenhos luminosos 

feitos em tempo real, objetos manipulados e canções, 

conta a história de sari, uma menina de quatro anos que, 

cansada de esperar que os pais acordem, decide ir sozi-

nha até à praia. Lá encontra Azur, mas é imediatamen-

te engolida por uma grande onda que a leva pelo mar 

adentro, até à boca escancarada de uma baleia.

Lá dentro, a solidão reina, apesar dos bichos estranhos 

que habitam entre os dentes grandes e de um velho mui-

to velho que conta quantos peixes tem o mar. Vale-lhe, 

então, o engenhoso Azur que, vazando a água do oceano 

para dentro de um grande buraco, a consegue libertar.

Mas que será feito agora da baleia e daqueles peixes, 

sem uma pinga de água para nadar?

António Jorge Gonçalves e Ana Brandão apresentam 

esta pequena epopeia marítima com palavras e canções 

embarcadas em desenhos luminosos e objetos manipu-

lados.

pERFORmAncE

07 a 09 mar

BarrIga Da BaleIa
com ANTÓNIO JORGE GONÇALVES e ANA BRANDÃO

40 min.

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

lotação 40 participantes

preço único 13 

sáb 11h00 | público-alvo Famílias (com crianças dos 3 aos 5 anos)

lotação 40 participantes

preço único 2,503
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Criação António Jorge Gonçalves
Interpretação Ana Brandão

(narração, canções e movimento)
e António Jorge Gonçalves

(realização plástica, desenho
e manipulação de objetos, sonoplastia)

uma encomenda
Maria Matos Teatro Municipal 

Coprodução Maria Matos Teatro Municipal, 
Centro Cultural Vila Flor

e Festival Temps d’Images

no âmbito da rede
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Licenciou-se em Design Gráfico pela escola superior de 

Belas-Artes de Lisboa (1989) e fez Mestrado em Theatre 

Design na slade school of Fine Art em Londres (1999), onde 

foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Lecionou no 

iADe e na ResTART. o seu trabalho abrange desenho, foto-

grafia, música e arte pública.

A narração por imagens é o seu território favorito: desde 78 

que publica banda desenhada em jornais, revistas e fanzi-

nes em Portugal, espanha, França e itália.

em teatro foi responsável pela conceção plástica de O Que 

Diz Molero (enc. António Feio), Duas Semanas com o Pre-

sidente (enc. António Feio), Arte (enc. António Feio), O Últi-

mo a Rir (enc. Adriano Luz), Trifásico (enc. Paulo Matos), O 

Dono do Nada (enc. Adriano Luz), 1755 - O Grande Terra-

moto (enc. Fraga) e Erva Vermelha (enc. Cristina Carvalhal).

Formou-se como atriz no Curso de Atores do instituto Fran-

co-Português. o seu percurso teatral carateriza-se pela 

relação continuada que mantém com algumas companhias 

teatrais e criadores, como o Teatro O Bando, Primeiro Sin-

tomas, A Barraca, Novo Grupo – Teatro Aberto, Útero, Nuno 

Cardoso e Claudio Hochman.

em cinema trabalhou com os realizadores Joaquim sapi-

nho, Raquel Freire, João César Monteiro, Jorge Cramez, 

ente outros.

em televisão participou nas telenovelas Fúria de Viver, O 

Jogo e Vingança, fazendo parte do elenco fixo. Também par-

ticipou nas séries Inspetor Max, Jura, Maiores de 20, Pai à 

Força e Liberdade 21.

Paralelamente, tem desenvolvido uma carreira musical 

como cantora, na qual se destacam, as colaborações com 

Carlos Bica, de que resultou o cd editado DIZ, bem como 

o projeto que atualmente desenvolve com o pianista João 

Paulo esteves da silva e com João Paulo Feliciano, o Real 

Combo Lisbonense.

BIOGRAFIAS

António JoRge gonçAlVes

AnA BRAndão
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Já se tinham aproximado do arsenal de formas enig-

máticas de Álvaro Lapa (1939-2006), artista que legou 

ao real quotidiano uma obra onde a pintura e a escri-

ta se cruzam, numa diversidade de referências literá-

rias, pictóricas e filosóficas. Agora, Ana Deus (uma das 

forças criativas dos Três Tristes Tigres e Osso Vaidoso) e 

João sousa Cardoso (artista plástico que trabalha no 

cruzamento da estética com as ciências sociais) des-

viam para o palco Raso como o Chão (1977), um dos seus 

textos mais intensos. Um espetáculo para uma cantora 

e um conferencista, encarnados nos corpos e nas vozes 

destes cultores de um teatro desalinhado, autodidata, 

urgente. 

Raso como o Chão lembra a tradição, a revolução e as 

comunidades de desejo, explora a articulação entre o 

tema e a sua variação, a literatura, o escrito pessoal e a 

informação, o recorte, a colagem e a repetição. e lem-

bra ainda um conjunto de canções que permitem uma 

viva reflexão sobre o país, ontem e hoje, e o ânimo cria-

tivo que a linguagem pode mobilizar.

TEATRO

09 mar

raso Como o CHÃo
criação e interpretação ANA DEUS e JOÃO SOUSA CARDOSO | a partir da obra homónima de áLVARO LAPA

sáb 21h30 | 70 min. 

plateia no palco

preço único 7,503

m/ 12 anos  

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL

©
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Imagens e comentário João Sousa Cardoso
leitura e canções Ana Deus
produção Três Quatro Lente 
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A rasura, a razão, canto chão

O lugar do teatro não tem sido o nosso espaço natural de trabalho. E é exactamente por esta razão que a Ana Deus e eu nos 

apresentamos em cena perante quantos nos vieram ver, ouvir e acompanhar ao longo de uma hora de leituras, canto e co-

mentários a partir de Raso como o Chão de Álvaro Lapa. Queremos, nesta noite, desviarmo-nos das condições habituais em 

que cada um de nós tem investigado as possibilidades da palavra, do gesto e da imagem, e atravessar o território incómodo 

duma tradição alheia, desembaraçando-nos do saber construído e experimentando o limite das formas e, sobretudo, o da 

nossa capacidade.

Na companhia de Joaquim Bravo e António Palolo, com os quais constituía o afamado “grupo de Évora”, Álvaro Lapa espraiou 

a sua actividade da pintura e do desenho à escrita, empenhando-se numa conquista que nos deixa em exemplo: a liberdade 

que a todos assiste de fazermos com as mãos, os nervos e a cabeça segundo o impulso e a ideia que nos cruzam o espírito, 

conquanto vejamos neles matéria traduzível e útil. 

Avesso às formas tradicionais de aprendizagem, contestando a habilidade técnica, a disciplina e a especialização, descon-

fiando do “bem feitinho”, do bom feitio e do academismo, tanto quanto das noções conformes a cada tempo do que deverá 

ser o vanguardismo, Lapa materializou na sua pintura (numa manifesta simpatia por Robert Motherwell) e na sua escrita 

(influenciado pela beat generation) os testemunhos vivos de um labor incandescente nascido da experiência desenvolta de 

mediações e duma actividade criativa fundamentada na vivência dos dados imediatos. Por esta razão também, o nosso Raso 

como o Chão é – como tinham sido O Bobo1 e A Carbonária2 – um trabalho desalinhado, autodidacta e urgente.

O Bobo foi um espectáculo incendiário a partir da obra homónima de Alexandre Herculano, numa reacção bruta à brutalidade 

que historicamente o poder político reserva às artes em Portugal; enquanto A Carbonária resultou no ensaio goyesco que 

adaptava Porque Morreu Eanes de Álvaro Lapa, num momento em que o país debatia o regicídio e celebrava o centenário da 

República. A exigente experiência em torno dos textos de Lapa (descontínuos, repetitivos, labirínticos) encorajou-nos, a mim 

e à Ana, a recuar à obra anterior a Porque Morreu Eanes e primeira do escritor: Raso como o Chão.

Publicado em 1977, Raso como o Chão é uma colecção imperfeita de textos avulsos, escritos de um só jorro pelas mesas dos 

cafés no Porto. E, como todas as obras iniciais, ambiciona produzir tese: Álvaro Lapa acerta contas com o país que sobrou 

da Revolução de 1974 tanto quanto com a história pessoal feita da memória da prisão da Évora natal, do isolamento cultural 

(chamar-lhe-á “o deserto”) e da castração do indivíduo pela educação, no Portugal da ditadura. Com isto e sem optimismos, 

Raso como o Chão é uma obra transbordante de desejo.

Raso como o Chão vive de um ritmo sincopado e de sucessivas rasuras, do fio de uma voz que constantemente deriva noutras 

vozes contraditórias ou, ao invés, duma voz que irresistivelmente se coloca travão a si mesma, deixando ideias em aberto, 

interrompendo linhas de pensamento e explorando a tensão particular da sugestão, do fragmento e do inacabado.

Pela natureza heteróclita dos escritos (ensaio, texto biográfico, relato anedótico e informação, num jogo associativo assente 

no recorte e na colagem) e pela grande resistência que oferece à oralidade, Raso como o Chão desafiou-nos a tornar a difi-

culdade no motor da transfiguração do texto e trazermos para o anfiteatro este “monólogo de um pastor”. Como foi nossa 

// SOBRE RASO cOmO O cHÃO
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escolha em A Carbonária, mantemos o Lapa-pintor à distância para nos dedicarmos ao Lapa-escritor. Mesmo sabendo que 

as duas faces são indissociáveis, preferimos novamente a face de sombra do artista à celebrada obra pictórica e o projecto 

discreto duma escrita ímpar que continua por ler e reconhecer entre nós.

Apesar disto, o nosso espectáculo não é uma adaptação reverencial dos textos de Álvaro Lapa. Autorizam-nos, pelo contrá-

rio, a reorganizar os elementos de origem e a relacioná-los com motivos aparentemente longínquos ou com assuntos da 

actualidade, para melhor nos aproximarmos do núcleo vital de uma obra insubordinada que afirma um olhar frontal sobre a 

trivialidade do quotidiano e as vicissitudes da vida portuguesa, aspira à emancipação das formas instituídas e exalta a aven-

tura humana da experiência directa do mundo.

Raso como o Chão propõe um duelo entre as duas vozes opostas numa radicalização da polifonia do texto de Lapa. Uma 

cantora e um conferencista são os antagonistas e as figuras complementares do pathos (a sensação) e do ethos (a razão), 

respectivamente. Toda a nervura do espectáculo vive da alternância entre as duas vias de “interpretação” do texto: a leitura, 

a dramatização e a encarnação pela “cantora”; e a análise, a explicação e a crítica pelo “conferencista”.

A mesa, que Álvaro Lapa repetia dever ser “lugar de transformação”, é uma das paragens do nosso trabalho e quase poderia 

ser um piano que acompanha a Ana, como o guarda-sol poderia ser o sol alentejano ou um guarda-chuva. Tanto a mesa 

como o guarda-sol poderiam ainda ser o monte em que se enterra a Winnie de Happy Days de Samuel Beckett. Ou talvez não.

Quase sem cenografia, quase sem figurinos, quase sem sonoplastia, recorremos a um escasso número de elementos céni-

cos e a um rudimentar desenho de luz para que a nossa reunião com a plateia se concentre nas palavras de Lapa, ditas pela 

Ana e por mim, à luz do que pressentimos e imaginamos nesta Europa e no novo século.

Ler um texto em cena pode também ser isto: criar as condições justas e suficientes para pensar em voz alta, expor o caminho 

acidentado da descoberta intelectual e sensual dos textos que temos em mãos, na alegria duma experiência que se refaz a 

cada noite, diante da comunidade provisória que é a assembleia de um teatro. Raso como o Chão fala de homens livres que 

recuam para junto de rios vivos para aí melhor verem e viverem. São comunidades de resistência cultural como a que Lapa e 

Bravo ensaiaram em Lagos. Hoje, as comunidades de resistência voltam a ser lugares desejados onde possamos fazer tábua 

rasa das ideias feitas e do medo das velhas histórias e encontrar chão arável onde possamos renascer todos os dias. Todas 

as noites. Esperamos, honestamente, que este Raso como o Chão – espectáculo de teatro como a Ana e eu o desejámos – 

seja um lugar cantante, um rio vivo que arraste consigo “uma grande razão”, como a exigida por Mário Cezariny, outro autor 

terrível e tão caro a Álvaro Lapa!

 A Carbonária (2008): criação e interpretação de João Sousa Cardoso, Ana Deus e António Preto Leão, a partir de Porque Mor-

reu Eanes (1978) de Álvaro Lapa. Estreia no Teatro Municipal de Bragança, em Novembro de 2008. Teve apresentações em 

Lisboa (Casa Conveniente), Porto (Estúdio Zero), Coimbra (Oficina Municipal de Teatro) e Santarém (Teatro Sá da Bandeira), 

entre Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009.

2 O Bobo (2006): criação e interpretação de João Sousa Cardoso, António Preto Leão e Daniela Paes Leão, a partir da obra 

homónima de Alexandre Herculano. Estreia na La Générale, Paris, Dezembro de 2006. Apresentações em Paris (Universida-

des Paris VIII/Saint-Denis, Paris X/Nanterre e Paris IV/Sorbonne), em Dezembro de 2006. Em Portugal, teve representações 

em Lisboa (Teatro Taborda), Coimbra (Teatro Académico de Gil Vicente), Porto (Estúdio Zero), Guimarães (Centro Cultural Vila 

Flor) e Guarda (Teatro Municipal da Guarda), entre Janeiro e Fevereiro de 2007.

João sousa Cardoso (Texto escrito de acordo com a antiga ortografia)

Tudo poderia correr mal, pegar em Álvaro Lapa e fazer um espetáculo de teatro com os seus textos herméticos, secretos, 

lentos. O teatro não se compadece com o tempo de leitura para que os aforismos de Lapa nos convidam. Tudo poderia ser 

pretensioso; ou didático, tentar explicar o inexplicável. Mas o real triunfo da linha árdua em que se colocaram Ana Deus e 

João Sousa Cardoso foi assinalar a existência de um narrador: eles. Que se aproximam, afastam, reencontram as palavras 

(sobretudo os motivos) de Lapa com desenvoltura, curiosidade, esbarrando perante o mistério, dizendo que ele existe sem 
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segredo. Há uma imagem que não esquecerei deste belíssimo trabalho: a do aluno que, atento e estupefacto, assistia às 

meticulosas aulas de Alvaro Lapa, devaneios, com o prazer infinito de estar a ver alguém a pensar. Este espetáculo terá 

nascido, com hombridade e veemência, do silêncio (imagino que absorto) desse aluno, agora que o mestre morreu - e fico 

tão grato ao João Sousa Cardoso, nem imaginam. E à Ana Deus que, com ela, trouxe o Porto da Regina Guimarães e, através 

dela, do Lapa, E não há críticos de teatro que escrevam sobre este espetáculo no limiar do insustentável, um espetáculo que 

CONTINUA A PENSAR? Não querem? Eu aliás, creio que a última crítica que li a um espetáculo de teatro foi a Uma Noite em 

Casa de Amália (juro!). Mas ganhei a noite, a semana, o mês. E, João e Ana: para o ano há mais? Se tivermos casa querem vir 

visitar-nos? Eu por mim preciso de vocês e, mesmo sem um tostão, andem lá que somos amigos .

Jorge silva Melo, Facebook, 03 de novembro de 2012
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“Tiago sousa vive acima das fronteiras dos géneros, tra-

çando um mundo seu onde as heranças clássicas parti-

lham espaço com ideias que escutou noutras vivências 

mais próximas (...) das periferias da cultura pop/rock.” 

João Lopes, Sound and Vision

Reconhecido primeiramente pelo trabalho de editor de-

senvolvido com a netlabel Merzbau — que lançou no-

mes da dimensão incontornável de um B Fachada ou 

um Noiserv — Tiago sousa tem vindo a revelar-se, des-

de a sua estreia a solo, já há 6 anos atrás, como um dos 

mais fascinantes músicos nacionais.

Depois de lançar Walden Pond’s Monk, pela editora nor-

te-americana immune, apresenta agora o seu primeiro 

disco de piano a solo samsara, pela mesma editora. Um 

disco intrincado e de narrativa complexa, que pega no 

conceito da filosofia oriental para construir uma peça 

arrojada e emocionante que marca pela forma harmo-

niosa como Tiago sousa consegue equilibrar os opos-

tos: entre o romantismo do século XViii e a música con-

temporânea do século XX.

cAFé-cOncERTO / FOyER

13 mar

samsara
de TIAGO SOUSA

qua 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

©
 D

R

Interpretação
Tiago Sousa (piano) 
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Reconhecido primeiramente pelo trabalho de editor 

desenvolvido com a netlabel Merzbau — que lançou no-

mes da dimensão incontornável de um B Fachada ou um 

Noiserv — Tiago sousa tem vindo a revelar-se, desde a 

sua estreia a solo, já há 6 anos atrás, como um dos mais 

fascinantes músicos nacionais.

em 2006, o piano tornou-se definitivamente o centro 

gravitacional da sua música, com a edição do apolíneo 

Crepúsculo, o primeiro documento das suas explorações 

intuitivas neste instrumento. seguiu-se Noite/Nuit, edi-

tado em colaboração com a francesa sandra Reignoux, 

em 2007, e no ano seguinte The Western Lands, um LP 

ambicioso, composto a partir da obra homónima do es-

critor norte−americano William s. Burroughs e editado 

pelo selo alemão Resting Bell. The Western Lands valeu-

lhe algumas das suas primeiras críticas na imprensa, 

uma tour pela europa e momentos preciosos de partilha 

em palco com nomes grandes como shannon Wright, Vic 

Chestnutt e Paul Metzger. insónia, o seu terceiro longa-

duração, chega em 2009 pela mão da também alemã 

Humming Conch. Com este disco desarma a imprensa 

nacional e internacional e estreia−se nas listas de me-

lhores discos do ano. em simultâneo, inicia um novo ci-

clo de concertos que o leva até ao Teatro Maria Matos, 

Galeria Zé Dos Bois, Festival Rescaldo e, mais uma vez, 

por cidades como Berlim, Bruxelas ou Paris.

em 2011 inaugura um novo capítulo no percurso artístico 

de Tiago sousa. Com Pedro sousa e Travassos compõe 

o coletivo PÃo e aventura-se pelos caminhos da música 

improvisada e pelos efeitos psicoativos dos drones da 

herança de Terry Riley ou La Monte Young. Mas é com o 

lançamento do seu quarto disco em nome próprio, Wal-

den Pond’s Monk, embebido do espírito contestatário do 

escritor Henry David Thoreau, editado pela norte-ame-

ricana immune Recordings e distribuído mundialmente 

pela Thrill Jockey, que Tiago sousa se demarca definiti-

vamente como um músico de exceção, assumindo cada 

vez mais uma filiação neo-clássica, numa aproximação 

aos compositores do início de século – a meio caminho 

entre satie e Debussy, com uma personalidade muito 

própria. A receção deste disco na imprensa nacional é 

verdadeiramente impressionante: sucedem-se os elo-

gios, os artigos, as entrevistas, a presença nas rádios e 

televisões; mas é, sobretudo, por parte do público que 

Tiago sousa é elevado a um patamar de verdadeiro re-

conhecimento e comunhão, com salas emocionadas a 

testemunhar concertos de uma beleza e sensibilidade 

verdadeiramente únicas, quer nos espetáculos a solo 

quer quando acompanhado pelos excelentes Baltazar 

Molina nas percussões e Ricardo Ribeiro no clarinete. A 

próxima década, sem qualquer dúvida, será sua.

BIOGRAFIAS

tiAgo sousA
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No arquivo da Torre do Tombo, Tiago Rodrigues en-

controu um arquivo enorme da censura exercida sobre 

o teatro durante o regime fascista. entre milhares de 

textos de teatro submetidos ao exame dos censores do 

secretarido Nacional de informação, Tiago Rodrigues 

ficou particularmente interessado nos relatórios escri-

tos pelos próprios censores onde explicam os cortes ou 

proibições de textos e encenações. 

A ironia por trás de Três dedos abaixo do joelho é que 

transforma os censores em dramaturgos, usando os 

seus relatórios como o texto de um espetáculo que é 

uma máquina de censurar poética e absurda. De algu-

ma forma, aqueles que oprimiram a liberdade artística 

e política do teatro deixaram-nos uma herança que nos 

pode ajudar a redescobrir o perigo e a importância do 

teatro na sociedade.

TEATRO

16 mar

três DeDos aBaIXo Do joelHo
texto e encenação TIAGO RODRIGUES com GONÇALO WADDINGTON e ISABEL ABREU

sáb 21h30 | 75 min.

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

m/ 12 anos

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL
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encenação Tiago Rodrigues
texto colagem de Tiago Rodrigues, 

a partir de relatórios de diversos 
censores do SNI, redigidos entre 

1933 e 1974, incluindo breves 
fragmentos de textos dramáticos 

censurados de vários autores
Interpretação Isabel Abreu

e  Gonçalo Waddington
produção Mundo Perfeito

Coprodução alkantara, Teatro 
Nacional D. Maria II, Stage Festival 

de Helsínquia, Theaterfestival De 
Internationale Keuze de Roterdão, 

kunstenfestivaldesarts de Bruxelas 
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Como medida para o comprimento mínimo de uma saia, três dedos abaixo do joelho parece uma indicação relativamente 

arbitrária, mas também clara. Desenha-se uma linha horizontal na perna da atriz: acima não, abaixo sim. Outras linhas se 

traçaram nos textos que passaram pela Comissão de Exame e Classificação de Espetáculos: um círculo à volta das palavras 

‘a sua nudez’, um risco por baixo da frase ‘O porco! Não existe!’ aplicada a Deus, uma constelação de X ao longo de um sketch 

sobre a ‘liberdade de pressão’.

Uma linha muito clara separa também o texto de um relatório da Comissão e o texto de uma peça de teatro. O que este 

espetáculo faz não é tanto diluir essa fronteira – e ela esteve lá, no trabalho de montagem, copy-paste, que fez o Tiago Ro-

drigues – mas, mais precisamente, torná-la invisível. Um censor escreveu que ‘Não deve ser percetível ao público qualquer 

corte’, o Tiago Rodrigues segue essa instrução: pega na frase, apaga-lhe as aspas (e com elas autor, data, contexto), cola-a a 

outras. Não deixa de haver um lado ‘informativo’ ou ‘documental’ em relação ao que foi a censura de teatro em Portugal, mas 

ao tratar o material escrito pelo Padre Teodoro da mesma maneira que o Othello – encenando os relatórios dos censores, 

intercalando-os com obras de teatro mais ou menos famosas – este espetáculo usa sobretudo os mecanismos que pode ha-

ver num palco para melhor tornar visível a violência da operação da censura e da sua burocracia, para dar dela uma imagem.

E se, às vezes, enquanto público, damos por nós sem saber muito bem distinguir entre a maneira de pensar dos censores 

(no regime fascista) e a nossa (ou a da nossa época) – porque compreendemos, porque reconhecemos, porque nos rimos – é 

que atravessar uma fronteira contém sempre uma promessa e um perigo. Este espetáculo corre o risco de dar golpes (três 

dedos) abaixo da cintura para tentar pensar o teatro, por confiar no seu poder.

Joana Frazão

// SOBRE TRÊS DEDOS AbAixO DO jOELHO

Nasceu em 1977. É ator, dramaturgo, produtor e encenador. 

Aos 21 anos, desiste da escola de teatro para trabalhar com 

a companhia belga tg sTAN, com a qual continua a colabo-

rar desde 1998, tendo cocriado e interpretado espetáculos 

apresentados em mais de 15 países. Também colaborou 

com os Artistas Unidos e com o coletivo subUrbe, dirigiu 

criativamente vários programas de televisão alternativos 

e foi cronista em vários jornais. em 2003, cria a estrutu-

ra Mundo Perfeito em conjunto com Magda Bizarro, onde 

continua a desenvolver um trabalho fortemente baseado 

na colaboração artística e nos processos coletivos, criando 

uma grande quantidade de espetáculos num curto período 

de tempo e fazendo digressão em países como Portugal, 

França, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Noruega, suécia, 

itália, eslovénia, espanha, itália, suíça, Líbano e Brasil. Aos 

26 anos, começa a trabalhar como professor convidado na 

escola de dança contemporânea PARTs, em Bruxelas, diri-

gida pela coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker. Depois 

disso, dá aulas e dirige workshops em diversas escolas de 

teatro e dança em Portugal e no estrangeiro. em 2010, Tiago 

Rodrigues inicia uma nova etapa no seu percurso, passando 

a criar as suas próprias peças, embora continue a desen-

BIOGRAFIAS

tiAgo RodRigues | texto e encenação
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isabel Abreu foi dirigida por encenadores como Marco Mar-

tins, Tiago Guedes, Nuno Cardoso, Ana Luísa Guimarães, 

Rui Mendes, João Mota, entre muitos outros. Além do seu 

percurso premiado como atriz de teatro, isabel Abreu tam-

bém ganhou notoriedade e reconhecimento pelo seu traba-

lho em televisão e cinema. entre várias distinções, recen-

temente foi nomeada para o prémio de “Melhor Atriz” no 

Festival internacional de Televisão de Monte Carlo, pela sua 

interpretação na minissérie Noite Sangrenta. em cinema, 

trabalhou com realizadores como sandro Aguilar, Tiago 

Guedes e Frederico serra, entre vários outros.

Gonçalo Waddington já foi dirigido em teatro pelos ence-

nadores Carlos Avilez, João Lagarto, Bruno Bravo, Miguel 

seabra ou Jorge silva Melo, entre vários outros. Além do re-

conhecimento atingido no teatro, Gonçalo Waddington tem 

visto o seu percurso em cinema e televisão ser igualmente 

celebrado. No cinema trabalhou com os realizadores Tia-

go Guedes e Frederico serra em Coisa Ruim, participando 

depois em Alice, de Marco Martins e Mal Nascida, de João 

Canijo. em televisão, destaca-se a sua interpretação na sé-

rie Até Amanhã Camaradas, de Joaquim Leitão, na série de 

humor os Contemporâneos e na minissérie Noite Sangrenta. 

volver colaborações artísticas. A primeira peça que escre-

ve e dirige intitula-se Se uma janela se abrisse e mereceu 

uma nomeação para “Melhor espetáculo do Ano” pela sPA. 

Além do seu trabalho pessoal, Tiago Rodrigues colaborou 

com o coreógrafo Rui Horta e com os criadores Ana Borra-

lho e João Galante. Também tem continuado o seu traba-

lho como ator e argumentista para cinema e televisão, com 

realizadores como Tiago Guedes e Frederico serra, João 

Canijo, Bruno de Almeida e Marco Martins, entre outros. 

em Mal Nascida, de João Canijo, filme selecionado para a 

competição oficial do Festival de Veneza, a sua interpre-

tação mereceu-lhe o Prémio de “Melhor Ator secundário 

de 2008” da GDA. Recentemente, escreveu o argumento e 

também foi ator da minissérie Noite Sangrenta, vencedora 

do prémio de “Melhor Ficção Televisiva” da sPA e nomeada 

para o prémio de “Melhor Minissérie” no Festival interna-

cional de TV de Monte Carlo.

isABel ABReu | interpretação

gonçAlo WAddington | interpretação
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Depois do sucesso da primeira edição da oficina Rein-

ventar o Circo!, da RADAR 360º, António oliveira regres-

sa ao Teatro Viriato para, através de jogos de malabaris-

mo e equilíbrio, procurar explorar com os participantes 

os limites da gravidade dos objetos e dos corpos, apro-

fundando as diferentes perspetivas sobre a forma como 

são vistos e utilizados os objetos que nos rodeiam. 

Como disciplina, o malabarismo desenvolve a concen-

tração, estimula a coordenação motora,  aumenta o 

sentido rítmico dos praticantes e desenvolve a autocon-

fiança, constituindo um desafio constante ao praticante 

uma vez que explora o controlo físico, a persistência, a 

concentração, a inteligência racional e os reflexos ins-

tintivos.

No final da oficina haverá uma apresentação informal 

ao público do trabalho desenvolvido. 

OFicinA DE mALAbARiSmO E EQuiLíbRiO

18 a 22 mar

reInVentar o CIrCo!
orientação ANTÓNIO OLIVEIRA | COMPANHIA RADAR 360º

seg a sex 10h00 às 12h00 e 14h30 às 17h30

público-alvo 10 aos 14 anos

lotação 14 participantes

preço único 153 

apresentação informal ao público 23 mar | sáb 11h00
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Nasceu no Porto em 1979 

É membro fundador da RADAR 360º associação cultural, 

coletivo multidisciplinar sediado no Porto, no espaço da 

Fábrica da Rua da Alegria, onde desenvolve criações e 

dá formação na área das artes de rua e artes do circo. 

Teatro de Rua: 

- Curso de especialização Artística em Teatro de Rua 

promovido pela Academia Contemporânea do espetácu-

lo - 2001; 

- FAi AR - Formação Avançada itinerante das Artes de 

Rua, Marselha/França - 2004; 

Dança: 

- iniciou em 1995, a luta/dança brasileira Capoeira sob 

a instrução do professor Marcelo Gringo – Academia de 

Artes do Porto; 

- Frequentou o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica 

do Forum Dança - 2002/03; 

- Workshops de Contacto improvisação com Dieter Hei-

tkamp e Kurt Koegel; 

- Workshops nas áreas da dança/movimento com: Bruno 

Dizien, Ludger Lamers; 

- Colaborou com ACCCA como assistente de direção de 

Clara Andermatt, na peça Meu Céu - 2008; 

- Colabora regularmente com: Vera santos, Joana Provi-

dência, Ana Rita Barata e Alberto Magno. 

Circo: 

-Desde o final dos anos 90 iniciou o seu percurso nas 

disciplinas do circo; 

-Desenvolve interesses nas áreas da pedagogia, pesqui-

sa, composição e criação; 

-estudou diferentes técnicas de suspensão (dança ver-

tical, tecidos, mastro chinês) e recebeu formação com: 

Armelle Devignon, sofia Figueiredo, Mila Xavier e João 

Paulo santos;

-No universo do palhaço, teve formação com: Nikolaus 

Maria Holz, Allan Richardson, Frank Dinet, Koldobika Vio 

e Jimena Cavalletti;

-Frequenta com regularidade workshops de Manipula-

ção de objetos e Malabarismo onde destaca o trabalho 

com: Gandini Juggling Project, Circolando, Cia Gioglare 

del Diablo, Cia Chants de Balles, Cia Les objects Volants, 

Vasco Gomes, Cia Galapiat e Ville Walo. 

Ritmo e Percussão: 

- Pesquisa e estuda ritmos tradicionais Portugueses, 

Africanos, Brasileiros e orientais; 

Pedagogia: 

- Concluiu o curso de Formação de Formadores em 

2007. Na área da pedagogia e formação, orienta/dirige 

workshops onde destaca a sua colaboração com: Rivoli 

Teatro Municipal, Teatro do Campo Alegre, Centro Cul-

tural Vila Flor, Academia Contemporânea do espetáculo, 

Circolando, Colégio Francês do Porto, Colégio Anjos do 

saber, Projeto escolhas, Casttis e Corda-Bamba. 

Alguns espetáculos realizados: 

Caixa Insólita, Circolando, 2000; Ponte dos Sonhos, Cia 

Kumulus, 2001; 

Viagem Mágica, Cia The Natural Theater Company, 2001; 

Última Ceia, Jose Carretas, 2001; Cajón, Facas & Bande-

rilhas, RADAR 360º, 2003; Ponto de Fuga, RADAR 360º, 

2004; Outras Visitas, serviço educativo Teatro do Campo 

Alegre (Criação Coletiva), 05/06; DES+APARECIDA, Vera 

santos, 2008; Sobre Rodas, Vo’Arte, 2008; Ícaro, Vo’Arte/

Casa da Música, 2008; O Baile dos Candeeiros, António 

oliveira e produção Radar 360º, 2008; Histórias Suspen-

sas, Joana Providência e coprodução Radar 360º e Tea-

tro Maria Matos, 2009; Off Balance, RADAR 360º, 2009; 

Limbo, Teatro de Fogo, direção artística de António oli-

veira ecoprodução Radar 360º, Grupo Luso Pirotecnia e 

Centro de Ciência Viva de estremoz_ 2010; Porto Walks, 

Parceria entre Visionarium, Texto Material e Radar 360º, 

2010/2011.

BIOGRAFIAS

António oliVeiRA
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A RADAR 360º é uma associação cultural. este projeto 

nasceu a partir do encontro de um núcleo de profissio-

nais oriundos de diferentes áreas artísticas: teatro, dan-

ça, novo circo, música e cenografia. o cruzamento des-

tes criativos revelou-se estimulante e produtivo. 

o intercâmbio das diferentes disciplinas dá origem a um 

produto artístico genuíno e transdisciplinar. 

No decorrer dos últimos anos, temos vindo a dedicar 

todo o nosso tempo, profissionalismo e criatividade em 

função das artes de rua. A ocupação do espaço público, 

a aproximação das manifestações artísticas ás pessoas 

e a utilização de espaços não convencionais para a apre-

sentação de espetáculos são o nosso habitat natural.

A RADAR 360º Associação Cultural, iniciou o seu percur-

so oficial em 2005. Nos anos precedentes havia já um 

coletivo que apesar de não estar formalizado, começou 

desde 2003, a trabalhar e a pesquisar sobre as áreas de 

intervenção, que estão presentes atualmente no nosso 

trabalho. No domínio curricular, fomos aprofundando os 

nossos conhecimentos nas áreas artísticas das artes de 

rua, circo e teatro fisico, sob uma perspetiva de formação 

contínua, ao nível nacional e internacional. De salientar 

a nossa frequência num estágio de formação avançada 

e itinerante de Artes de Rua em 2004, numa instituição 

francesa, sediada em Marselha – FAiAR – a primeira en-

tidade mundial a exercer um curso superior no domínio 

das Artes de Rua. esta formação foi um motor impulsio-

nador do nascimento do projeto RADAR 360º. 

Desde então, a ocupação do espaço público, a aproxima-

ção das manifestações artísticas às pessoas e a utiliza-

ção de espaços não convencionais para a apresentação 

de espetáculos, passaram a ser o nosso habitat natural. 

o nosso percurso profissional está repartido em quatro 

áreas distintas: 

- Espetáculos: são criações de autor, onde pesquisamos 

universos diferentes e particulares. As obras são reves-

tidas de uma plasticidade, energia e estética próprias. 

Apresentamos as nossas obras em Portugal Continen-

tal, Açores e no estrangeiro (Cajón Facas & Banderilhas, 

direção artística de Julieta Rodrigues, 2004-05; Serpen-

tina, criação coletiva, 2006; Ponto de Fuga, direção ar-

tística de António oliveira, 2007;   Baile dos Candeeiros, 

direção artística de António oliveira, 2008-09; Histórias 

Suspensas, encenação de Joana Providência e coprodu-

ção Radar 360º e Teatro Maria Matos, 2009.

- Site-specific: A relação direta do espaço, da arquite-

tura e do contexto com o ato criativo: Arrumadores de 

Pessoas, simulação da inauguração da Casa da Cultura 

s. João da Madeira, 2005; O Ritual da Queimada, Viagem 

Medieval de santa Maria da Feira - espetáculo de en-

cerramento oficial, 2006;  Família Pestana - Festival “se 

esta rua fosse minha” Porto, 2007; Off-Balance, Festival 

“se esta rua fosse minha” Porto, 2009.

- Quadros vivos de animação: Pretendemos estremecer 

o quotidiano, introduzir o extraordinário e transformar 

o modo como vemos o que nos rodeia. A rua, mais do 

que um espaço de difusão e apresentação artística, é 

um espaço de inspiração. Decidimos artisticamente ex-

plorar um universo cómico, absurdo e simultaneamente 

poético. 

- Formação: os projetos de formação são concebidos a 

partir de um plano de conceitos pedagógicos e artísticos 

que abrangem públicos e disciplinas diferentes, desde a 

formação profissional até à educação especial. Desta-

camos a nossa colaboração na área da pedagogia com: 

Rivoli Teatro Municipal, Teatro do Campo Alegre, Centro 

Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, Academia Contempo-

rânea do espetáculo, Colégio Anjos do saber, Casttis, 

Corda-Bamba e espaço T.

RAdAR 360º
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PORTUGAL
ESTREIA 27 e 28 MAR’13

qua e qui 21h30 · Teatro Viriato

preço único 2,503 · público-alvo m/ 12 anos

Encenador convidado Márcio Meirelles (Brasil) · Encenador residente Graeme Pulleyn · Participantes Ana Lopes, Bárbara Monteiro, Beatriz Santos, Cristina Almeida, 

Daniela Batista, Emanuel Santos, Francisca Pereira, Gabriel Gomes, Inês Chaves, Iolanda Guepp,  Pedro Santos, Salma Maburda, Sónia Teixeira, Susana Loio e ZP 

Almeida

Sempre gostei do Peter Pan... não sei como vamos co-

locá-lo em cena, apesar de ter sido escrito para o pal-

co... Talvez possamos apropriar-nos do mito e dos seus 

desdobramentos e ver o que um grupo de atores jovens 

se propõe a dizer com ele. Como diretor aprendi a con-

duzir a máquina para onde ela pode e deve ir, por isso, 

procurarei abordar a história de um garoto que não quer 

crescer, num contexto marcado por uma Europa, por um 

Portugal em crise; questionando a sua própria identida-

de e crescimento neste cenário global. Uma reflexão 

partilhada com os jovens deste projeto que, quando lhes 

perguntei pelo Skype sobre como estão vivendo essa 

crise, responderam-me: “Estamos pagando uma dívida 

que não contraímos”. Em troca falei-lhes sobre como é 

estar vivendo num país em ascensão, sabendo que este 

momento do Brasil é também terrível para uma maioria 

que vive, mas não participa integralmente nessa ascen-

são. Para mim que tenho muitas perguntas... é fascinan-

te! Vou em busca deste fascínio que o teatro ainda tem: 

o de fazer perguntas. Ainda que não saibamos como res-

ponder, vamos compartilhar estas questões transatlân-

ticas com o público... isso me interessa!

Márcio Meirelles (Brasil)

MArCIo MEIrELLES (BrASIL)

Diretor teatral, cenógrafo e figurinista, inicialmente ligado às áreas de arqui-

tetura e artes visuais, trabalhaem teatro desde 1972. Foi fundador do grupo 

Avelãz y Avestruz (l976-1989), e criador/diretor do espaço cultural A Fábrica 

(1982). Durante os anos de 85 e 86, assumiu a chefia dos núcleos de cenogra-

fia e figurino e de direção e elenco da TV Educativa da Bahia. Paralelamente, 

criou o Projeto Teatro para a Fundação Gregório de Mattos (1986). Foi diretor 

de um dos maiores centros culturais do Brasil - o Teatro Castro Alves, em Sal-

vador/Bahia - no período de 87 a 91. Ao longo da sua carreira, já foi premiado 

várias vezes como diretor, cenógrafo e figurinista. Fez estágio na Circle Reper-

tory Company (Nova York). Participou no colóquio Brasil Alemanha de Teatro 

como orador a convite do Instituto Goethe. Codirigiu O Sonho de Uma Noite 

de verão, com Werner Herzog. Dirigiu Zumbi em Londres com o Black Theatre 

Coop, como parte do Lift (London International Theatre of London). Participa 

em projetos de colaboração internacional com a CenaLusófona (Portugal) e  

instituições de outros países. Dirigiu vários espetáculos de música, comemo-

rativos, de lançamento de projetos e de premiação, com artistas nacionais e 

internacionais. Em 1990 criou, com Chica Carelli, o Bando de Teatro Olodum, 

que dirige até  hoje. Em 1994, coordenou o projeto de reforma e revitaliza-

ção do Teatro Vila Velha, foi o seu diretor artístico até 1998 e, até 2006, na 

nova forma institucional que propôs, fez parte do colegiado gestor do teatro. 

Condecorado como Cavaleiro da Ordem do Mérito da Bahia em 1990, homena-

geado pelo Troféu Copene de Teatro pelo conjunto de seu trabalho em 1999 e 

indicado para o Prémio Shell, no Rio, pela direção de Candaces – a reconstrução 

do Fogo, em 2003. De 2007 a 2010 foi Secretário de Cultura do Estado da 

Bahia. Em julho de 2011 assume a direção artística do Teatro Vila Velha.
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CABO VERDE ESTREIA 01 a 03 MAR’13
Cidade do Mindelo

Encenador convidado Graeme Pulleyn (Portugal) · Encenador residente e coordenação pedagógica João Branco · Monitora e preparadora de elenco Janaina Alves · 

Participantes Ailton Jorge, Augusta Pires, Carlos Araújo, Cristian Andrade, Elba Lima, Evanisia Pinto, Helton Paris, Joana Melo, Kelton Santos, Laura Branco, Lais 

rodrigues, Liliana David, Livio Fonseca, Sandra Gomes, Sandrine rodrigues, renato Lopes, ricardo Fidalga, Yannick Fortes, Yannick Tavares e Yara Azevedo

Como diria Peter Pan, cada espada tem dois gumes. E se 

uma peça de teatro fosse uma espada para lutar, para 

combater, para abrir caminho? Por um lado, olhamos 

à nossa volta, ao nosso mundo, à nossa sociedade. Por 

outro, deixamo-nos levar pela imaginação e voamos 

até à nossa “Terra do Nunca”. Este projeto tem como 

porto de partida as singulares aventuras do Peter Pan, 

mas ao longo da viagem, da imaginação dos jovens sur-

gem grandes batalhas e questões: Quem serão os pira-

tas da “Terra do Nunca 2013”? Quem são os meninos 

perdidos? Como são os índios e como é nadar com estas 

sereias? Será o crocodilo de hoje o mesmo de há quase 

100 anos atrás, com o imparável tic-toc do seu relógio 

engolido? E acima de tudo, quem são os heróis desta 

história? Como é o novo Peter Pan? Como é a Wendy? 

Será que ainda sabemos voar? 

O porto de chegada ainda não sabemos qual é, mas a 

viagem promete ser emocionante. Vamos sobrevoar 

uma nova “Terra do Nunca”, viramos à esquerda numa 

qualquer estrela e depois é sempre em frente até de 

manhã...

Graeme Pulleyn (Portugal)

GrAEME PuLLEYn (PorTuGAL)

Graeme Pulleyn nasceu no norte da Inglaterra em 1967. Estudou teatro na 

Universidade de Warwick e veio para Portugal em 1990, como voluntário num 

projeto de desenvolvimento comunitário na Serra do Montemuro (Castro Dai-

re). Acabou por viver durante 15 anos na serra, e cofundou o Teatro Regional da 

Serra do Montemuro. Trabalhou como ator e encenador em espetáculos como 

Lobo-Wolf, As Bodas de Cândida, Alminhas, A Eira dos Cães e Hotel Tomilho, que 

correram o país e a Europa de lés-a-lés, fazendo do TRSM uma das mais viaja-

das companhias portuguesas das últimas duas décadas. 

Vive em Viseu desde 2005 onde trabalha como encenador e ator indepen-

dente. Projetos recentes incluem: Sots L’Ombra d’un bell Arbre de Helena Tor-

nero, O Teatro Mais Pequeno do Mundo com 20 artistas de diferentes áreas 

performativas, Dimas com Carlos Bica e Suzana Branco, A partir do Adolescente 

Míope com Romulus Neagu e Luís Pedro Madeira e A Fábula do Peixe que Muda 

de Madalena Victorino. Depois de vários anos como encenador convidado pelo 

Teatro Viriato para o PANOS – Palcos Novos Palavras Novas, Graeme Pulleyn 

integra agora o K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem do Teatro Viriato. 

Dos trabalhos que tem desenvolvido com a comunidade destaca Tá Mar 2012 

com o Museu Marítimo de Ílhavo. É professor na Escola Superior de Educação 

de Viseu e na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
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BRASIL ESTREIA 29 JAN’13
Teatro Vila Velha

Encenador convidado João Branco (Cabo Verde) · Encenador residente Márcio Meirelles · Participantes Ana Clara Cavalcanti, Beatriz Santana, Caio Terra Silva, Daia-

ne nascimento dos Santos, Débora Albuquerque, Eduarda nieto, Gabriella Silva Assis, Jaqueline Silva Souza, Juan nicholas Schaffer Vazquez, Karin nina nolasco, 

Leandro de Jesus Gomes, natalyne Pereira dos Santos, Pedro oliveira e roberto neri 

O psicólogo norte-americano Dan Kiley criou, em 

1983, a expressão “Síndrome do Peter Pan” para se re-

ferir ao atraso das decisões vitais como forma de evitar 

as responsabilidades dos adultos. Por sua vez, num ar-

tigo de The New York Times, de 10/9/07, David Brooks 

qualifica a entrada na maturidade como uma odisseia. 

Como é sabido, Odisseia é a longa viagem, descrita por 

Homero, que Odisseu — Ulisses — realiza de volta para 

a sua esposa, o seu filho e a sua casa, após a Guerra de 

Troia, passando por lutas, monstros, perigos e aventuras 

amorosas. 

Por outro lado, nada nos garante que o regresso des-

sa tal “Terra do Nunca” encontre resistências pelo que 

temos na nascente mais do que nos espera a jusante. 

Independentemente do que nos faz ir ou ficar, algu-

mas interrogações ecoam em nossas mentes. Não há 

momentos na nossa vida em que, pura e simplesmente, 

não queremos crescer? Quando e como isso acontece? 

O que nos faz viajar para essa “Terra do Nunca”? É uma 

tentação ou uma fatalidade? É uma transgressão? Um 

grito de alerta? Um pedido de socorro? O que nos faz ir 

e o que nos motiva a voltar?

João Branco (Cabo Verde)

João BrAnCo (CABo VErDE)

Nasceu em 1968. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Aberta e 

tem uma pós-graduação em Teatro, especialização em Encenação pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Complementou a sua formação em 

Teatro através de cursos com vários criadores em Portugal, Alemanha, Itália e 

Brasil. Entre 1993 e 2010 foi Coordenador e Monitor dos Cursos de Iniciação 

Teatral do Centro Cultural Português do Mindelo. É desde 1994 Diretor Artís-

tico do Centro Cultural Português - ICA / Pólo do Mindelo, Cabo Verde, cargo 

que acumula com o cargo de Presidente da Direção e Direção Artística da As-

sociação Artistica e Cultural Mindelact. Desde 1991 que assina a encenação e 

direção artística de vários espetáculos de Teatro.
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A partir da lenda de Guilherme Tell, o arqueiro, que foi 

obrigado a demonstrar a sua perícia acertando com a 

flecha numa maçã colocada em cima da cabeça do pró-

prio filho, o TELL desafia 28 criadores de todas as áreas 

artísticas a demonstrarem a sua perícia... no escuro. 

Centrado na valorização do ato de criação, TELL é 

um festival de performances no escuro, um jogo com 

obstáculo-desafio pré-definido e igual para todos, que 

expõe uma variedade infindável de soluções e formas 

de ‘jogar’, de ‘ilusionar’! Um “peep-show” de criações, 

um teste aos limites, uma experiência. em cada sessão, 

encontro marcado com gente da literatura, da música, 

da dança, do teatro e não só. Misturas improváveis para 

“ver” no escuro, num interessante dispositivo que ques-

tiona a fruição/utilização das criações artísticas! 

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO // pERFORmAncE

04, 11, 18 e 25 aBr

tell
1 artIsta = 1 euro

qui 21h30 | 70 min.

preço único 73

m/ 12 anos

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL 
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Coprodução Cassiopeia,
Teatro Municipal da Guarda

e Teatro Viriato

no âmbito da rede
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o nome TELL surgiu da lenda de Guilherme Tell, famoso arqueiro, que foi obrigado a demonstrar a sua perícia e arte 

acertando com uma flecha numa maçã colocada na cabeça do seu próprio filho. Aos criadores desafiados foi efetuada 

uma proposta equivalente: Tens alguma coisa para dizer no escuro?

A intenção do projeto TELL 1 artista = 1 euro, criado em 2008, é a valorização do ato de criação. A condição precária da 

maior parte dos artistas e a ideia feita (infelizmente negativa) da criação artística em Portugal, esteve na origem deste 

dispositivo atrativo simultaneamente para público e para criadores, fraturante com a imagem-norma da arte, uma 

forma que questiona a fruição/utilização das criações artísticas. o elemento-obstáculo-desafio perturbante é simples: 

elimina-se a visão, a luz, tudo fica às escuras.

TELL é, no concreto e por definição, um festival de performances (7 por noite) de curta duração (10 minutos) no escu-

ro, um jogo com obstáculo pré-definido e igual para todos, que expõe a variedade infindável de soluções e formas de 

‘jogar’, de ‘ilusionar’.

em cada sessão é possível dança contemporânea, jazz, música ligeira, artes plásticas, teatro, literatura… Mais do que 

áreas ou disciplinas artísticas teremos cruzamentos, teste de limites, experiências e experimentação.

Desde 2008, que o projeto tem amadurecido e afinado a sua intenção, consolidado a sua eficácia. Pretende-se que o 

TELL seja um projeto sempre em construção, mutável e que recolha inputs dos criadores, do público e dos parceiros 

envolvidos.

A eficácia, a atração, a riqueza inesgotada de possibilidades, são comprovadas pelas edições já realizadas no Porto, 

em Lisboa e no Algarve. o lado de convite ao ‘abismo’ que o dispositivo proporciona é um estímulo para o criador, e um 

desafio à disponibilidade e empatia do público para com o artista, que ele sabe estar retirado da sua ‘zona de conforto’, 

numa situação não privilegiada, frágil. A falta da componente visual converte o espetáculo numa experiência de con-

centração dos restantes sentidos que lhe confere uma realidade nova partilhada por artista e público. Assim, o TELL 

além de performance é uma experiência de vida, um ‘peep show’ sem imagem.

TELL 1 artista = 1 euro é também um ato de resistência. Põe-se em foco a ideia de que o financiamento do estado às 

artes é, também, uma forma de diminuir o valor do bilhete: cada artista custa 1€ (pouco, não é?). Qual é o verdadeiro 

valor do artista? Qual é o verdadeiro preço do produto artístico? esta exposição clara combate o faccioso e falacioso 

discurso do artista “subsidiodependente”. A intenção do TELL é, portanto, estimular a criação e criar a disponibilidade 

para a sua fruição, um projeto de experimentação, circulação de criadores, formação de públicos e espaço de reflexão.

// SOBRE TELL / 1 ARTiSTA = 1 EuRO
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A nova cocriação da mala voadora e d’o Rumo do Fumo 

junta na direção artística o encenador Jorge Andrade e 

o coreógrafo Miguel Pereira que procuram explorar o 

discurso gestual no adensamento da leitura das intri-

gas/enigmas intrínsecos à escrita de oscar Wilde e da 

sua peça o Leque de Lady Wendermere, cujo universo 

serve de ponto de partida para a composição de Wilde. 

Fruto da interação invulgar entre Jorge Andrade e Mi-

guel Pereira, a peça coproduzida pelo Teatro Viriato e 

pela Culturgest, talvez comece como teatro e acabe 

como dança. ou talvez comece como dança e termine 

como teatro. ou as duas coisas. ou nenhuma delas. Wil-

de é um espetáculo com texto e sem texto – apolítico, 

convencional, elegante, radical e político. e selvagem. 

Wilde tem uma mensagem, entretém, aborrece, desilu-

de, entusiasma e não quer dizer nada. ou não.

ABRIL EM ANTECIPAÇÃO // TEATRO

06 aBr

WIlDe
de JORGE ANDRADE e MIGUEL PEREIRA

sáb 21h30 | a definir

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

m/ 12 anos

ESpAçO cRiAnçA DiSpOníVEL  
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Direção Jorge Andrade
e Miguel Pereira 

Interpretação Carla Bolito,
Joana Bárcia, Nuno Lucas, 

Tiago Barbosa e Valentina Parlato
Cenografia e figurinos José Capela 

Desenho de luz
Daniel Worm d’Assumpção 

sonoplastia Jari Marjamäki 
produção mala voadora

e O Rumo do Fumo 
Coprodução

Culturgest e Teatro Viriato 
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DesContos teatro VIrIato
(exceto quando indicado)

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal 

do idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os 

bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do 

Teatro Municipal da Guarda; sócios da ACeRT; sócios do Cine Clube de Viseu; 

Profissionais do espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e sMAs 

e Grupos de >10 px.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

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

DesConto para Compra anteCIpaDa
até 20 dias antes do espetáculo no auditório

(à exceção de grupos escolares):

5% não acumulável com qualquer outro desconto.

*Peça o seu cartão na bilheteira.

em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas 

permitem-lhe beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao selecionar 

com antecedência os espetáculos da sua preferência.

informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

espaÇo CrIanÇa
orientação RAQUeL MARCos e TiAGo LoPes

3 aos 10 anos

Lotação mínima 3 crianças

Preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 

junto da bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

noVo!

assInaturas

Hiper

Mini

Preço
a 103

3

2

Preço
B 153

2

1

Total de 
bilhetes

5

3

Custo 
normal

603

353

Preço 
assinatura

253

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

INFORMAÇÃO GERAL
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*aplicáveis todos os descontos  |  o preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

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

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

preço B

Plateia 15,001*

camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001

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

Preço desempregado 2,501

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

Plateia

196 lugares

Camarotes

22 lugares

Frisas frontais

14 lugares

Frisas laterais

56 lugares

PLANTA DE SALA
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FaÇa-se amIgo... 
O MELHOR DOS PRESENTES!

©
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    algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

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

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

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

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

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

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

A PARtiR de 533 por ano!
seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de 
bilhetes gratuitos e de descontos no Teatro Viriato, e em 
outras instituições culturais da região, nossas parceiras. 
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Amigos · 2012 / 2013

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

andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos osório de Almeida Mateus 
• Psicosoma;

adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Paula Ramos Rebelo 
• António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Armanda Paula Frias sousa santos • Benigno 
Rodrigues • Carlos Dias Andrade e Maria José Andrade • Farmácia Ana Rodrigues Castro 
• Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando soares Poças Figueiredo e 
Maria Adelaide seixas Poças • GAes, Centros auditivos • Geraldine de Lemos • isabel 
Maria Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • José 
Gomes Moreira da Costa • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Maria de Fátima 
Ferreira • Maria de Fátima Rodrigues Ferreira Moreira de Almeida • Maria de Lurdes da 
silva Alves Poças • Martin obrist e Maria João de ornelas Andrade Diogo obrist • Miguel 
Costa e Mónica sobral • Nanja Kroon • Pastelaria Doce Camélias, Lda • Paula Nelas 
• Paulo Jorge dos santos Marques • Pedro Miguel sampaio de Carvalho de Tovar Faro 
• Pieter Rondeboom e Magdalena Rondeboom • Teresa da Conceição Azevedo • Vítor 
Domingues; 

júnior Ana Mafalda seabra Abrantes • Ana Margarida Rodrigues • Beatriz Afonso 
Delgado • Brígida Caiado • Carla Filipa seabra Abrantes • Diogo Rafael Teixeira Ascenção 
• eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gonçalo Teixeira Pinto • Matilde Figueiredo Alves 
• Pedro Dinis de Amorim Barbosa.

e outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2012 / 2013

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

a generosidade dos mecenas e amigos do teatro viriato tornou possível angariar, desde janeiro de 1999, cerca de 
500.000,003 de donativos. por vontade dos doadores, parte deste valor foi canalizado para financiar o acesso de 
público carenciado, na sua maioria jovens e crianças, às actividades do teatro viriato.



VIrIato teatro munICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 2087 eC Viseu · 3501-909 VIseu 

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

geral 232 480 110 · Fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

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


