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A programação para este quadrimestre é luminosa. Ra-

ramente, conseguimos um equilíbrio tão grande na qua-

lidade das propostas que é nivelada por cima, indepen-

dentemente do espaço de apresentação. 

Apresentaremos peças e companhias inéditas em Por-

tugal com um “focus” especial na fruição em família. A 

música está bem representada com projectos inteira-

mente nacionais, entre a emergência e a consagração, 

propondo diferentes estilos e sonoridades que se distri-

buem pela sala e pelo ambiente mais informal do café-

concerto. 

No teatro reinventam-se histórias de sempre com a no-

breza a que os clássicos obrigam, seja pela economia de 

meios seja pela exuberância das interpretações, sendo 

que estas, de tão certeiras, dificilmente poderiam ser 

contadas de outra maneira. 

A dança… dança com força, em toda a sua diversidade, 

numa mostra representativa do que podemos conside-

rar uma emergente maturidade. e para além da mostra 

há ainda residências e ante–estreias, enfim, toda uma 

dinâmica que pretende servir, de forma abrangente, a 

aptidão e a sensibilidade que se foi desenvolvendo ao 

longo dos anos por esta arte a que poucos dão a atenção 

e a visibilidade que merece. 

No sentido Criativo, nomeadamente nas propostas para 

e com a comunidade, contamos com especialistas ins-

pirados que vão criar obras que envolvem muita gente. 

será uma oportunidade para o público descobrir facetas 

ignoradas dos seus vizinhos, amigos ou conhecidos, e 

para os próprios, que darão corpo ao manifesto, guar-

darão certamente estas experiências como únicas, pelo 

que mobilizam de aprendizagem e confraternização.  

Para além da força e da visibilidade das propostas de 

programação, nestes próximos meses iremos também 

relançar bases para o futuro no que se refere ao traba-

lho em rede, à internacionalização e ainda ao reconhe-

cimento e circulação de áreas artísticas injustamente 

marginalizadas.

A última temporada do ano, que se adivinhava sombria, 

pode afinal devolver à cidade uma ampla carteira de 

propostas e um movimento intenso, graças ao balão de 

oxigénio que, finalmente, chegou de um financiamento 

do QReN, para reembolsar despesas de um projeto de 

programação em rede (5 sentidos), há muito devidas. 

Por tudo o que certamente ficará de emoção e conheci-

mento, tornar-se-á claro, uma vez mais, que a dinâmi-

ca de um equipamento cultural transcende em muito a 

pontualidade da oferta. É evidente que quando falamos 

em criação, sensibilização, fruição e formação, falamos 

também em economia, aliás, mais precisamente em 

investimento e criação de riqueza,  pelo que represen-

tam de preparação para o futuro, para os vários futuros, 

sejam eles colectivos ou individuais…

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!

O seu Lugar à distância de um cLique…

bilheteira online
www.teatroviriato.com
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Marcada por um equilíbrio raro na qualidade das propos-

tas, a programação para os últimos quatro meses do ano 

é feita de companhias inéditas em Portugal; mas também 

de projetos musicais inteiramente nacionais, com dife-

rentes estilos e sonoridades, que se distribuem pela sala 

e pelo café-concerto; de reinventadas histórias de teatro 

e de dança… dança com força, em toda a sua diversidade! 

A companhia Gandini Juggling, João Tuna, simão Cos-

ta, Nicolau Pais, a companhia Les Argonautes, Norberto 

Lobo, Ana Borralho, João Galante, Andresa soares, Bru-

no Bravo, Companhia do Chapitô, inês Barahona, Wray-

gunn, José Peixoto, António Quintino, Paulo Ribeiro, Mi-

chèle Anne de Mey, Miguel Guilherme e isabel Abreu são 

alguns dos nomes que marcam esta programação. Mas 

há muito mais para descobrir!  

A nova temporada do Teatro Viriato abre com uma opor-

tunidade única para ver, pela primeira vez, em Portugal 

uma companhia que tem estado na vanguarda do novo 

circo, reinventando o conceito de malabarismo, enquan-

to disciplina artística. Smashed (14 e 15 de setembro) 

é o título do espetáculo, inspirado propositadamente no 

universo de Pina Bausch e que rompe com as conven-

ções da manipulação de objetos. No mesmo fim de se-

mana abre ao público a exposição Todos os Fantasmas 

Usam Botas Pretas (14 setembro a 15 de dezembro) 

produzida pelo Teatro Nacional s. João. A exposição re-

úne as fotografias de cena que João Tuna resgatou dos 

palcos do TNsJ entre 1996 e 2009.

segue-se a música, com Pi_ADD(a) Forte (21 de setem-

bro), feito de surpresa e poesia sonora e visual num es-

paço acústico que pode ser partilhado por quem gosta 

de ter o som na mão, por mais novos e por mais velhos 

que querem descobrir, em família, a que cheiram os 

sons dos instrumentos. 

Nicolau Pais regressa ao Teatro Viriato para apresentar 

Nicolau Pais & Os Originais (26 de setembro), um pro-

jeto de continuidade e consolidação de um estilo, de 

um conjunto de referências e vontades que tem vindo a 

construir desde (Re)Cover (2006/2008). Desta vez, a le-

tra é a matriz deste programa, num resgate da língua 

portuguesa assumido pelo músico que, neste concerto, 

se expõe, deliciosa e cruelmente, como autor das suas 

próprias rábulas. 

É difícil fazer justiça à beleza, simplicidade visual e in-

teligência que Les Argonautes imprimiram a este espe-

táculo de novo circo, servido na sua receita mais pura. 

Uma metáfora da vida aclamada pela crítica e pelo pú-

blico de todo mundo que, revestida de pleno virtuosismo, 

questiona as vidas frenéticas e semeia o desejo de se 

fazer uma pausa… e brincar. É essa a essência de Pas 

Perdus (28 e 29 setembro)… A propósito da apresenta-

ção desta peça, Benji Bernard e etienne Borel propõem 

uma abordagem a vários elementos que compõem a 

disciplina do circo. Artes circenses em exercício (02 de 

outubro) é uma proposta para interessados na área do 

movimento e acrobacia. 

Ainda no capítulo dos regressos, Norberto Lobo (06 de 

outubro) também volta ao palco do Teatro Viriato, desta 

vez, para apresentar o disco Mel Azul (Mbari). original, 

com uma qualidade rara na criação sonora, Norberto 

Lobo é do tipo de músicos que parece inventar tradi-

ções sozinho. Versado em várias guitarras, com parti-

cular dedicação nos últimos anos à acústica, à elétrica, 

e, mais recentemente, à tambura, Norberto Lobo faz à 

guitarra o que muitos apelidam de “exorcismo”. 

Poucos dias depois, o palco é entregue à comunidade de vi-

seu. Atlas (12 a 14 de outubro) é uma performance que re-

úne 100 pessoas de diferentes profissões de Viseu em palco. 

As inscrições decorreram entre abril e julho deste ano, 

tendo-se inscrito cerca de 150 participantes, dos quais 

serão agora selecionados apenas 100. Nesta obra, Ana 

Borralho e João Galante pretendem construir um Atlas da 

organização social humana, uma representação dos seres 

INTRODUÇÃO à PROGRAMAÇÃO
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espécie de manifesto à inevitabilidade.  

Considerado um dos melhores bailarinos do mundo pela 

revista britânica Dance Europe, Luís Guerra sobe ao pal-

co com A primeira dança de Urizen (16 de novembro), 

um solo, inspirado na obra “o primeiro livro de Urizen” 

de William Blake e no universo de Valter Hugo Mãe, que 

põe a nu o virtuosismo do intérprete.

António Cabrita e são Castro apresentam Wasteland (16 

de novembro), um dueto que é também uma coleção de 

instantes e histórias configuradora da realidade, cons-

truída em uníssono e em crescendo, culminando numa 

interação dissociativa, provocadora e inquietante. 

Danza Ricercata (16 de novembro) e 27 Ossos (17 de no-

vembro) são as criações que Tânia Carvalho apresenta 

no âmbito da New Age, New Time. Na primeira propõe a 

construção de uma coreografia para uma pianista, para 

uma música enquanto se a toca, expondo o seu fascínio 

pelo expressionismo, pela distorção da realidade com 

o fim de provocar emoções. em 27 Ossos, a coreógrafa 

construiu uma peça inspirada em universos japoneses, 

feita de movimentos que contêm uma carga emotiva for-

te e complexa.  

esta primeira edição da mostra de dança New Age, New 

Time culmina com uma peça já distinguida na europa e 

em Portugal. Um gesto que não passa de uma ameaça 

(17 de novembro) é assinada por sofia Dias e Vítor Roriz 

que se debruçam sobre a palavra, assumida como um 

corpo, sujeita às mesmas lógicas de composição do mo-

vimento.

Mas esta programação não é feita só de dança. Na mú-

sica destaque para os concertos de Wraygunn (22 de no-

vembro) que apresentam o mais recente álbum de origi-

nais do coletivo dirigido por Paulo Furtado, L’Art Brut e de 

José Peixoto/António Quintino (28 de novembro), acom-

panhados pelo convidado José salgueiro que se juntam 

sob uma lógica de equilíbrio e diálogo entre influências 

díspares e entre escrita e improvisação. 

Pelo meio, mais uma proposta da programação de sen-

tido Criativo, desta vez, para bebes até aos 36 meses. Pe-

quenos Mundos (24 de novembro), de Joclécio Azevedo e 

Teresa Prima, um jogo, um livro aberto para um mundo 

de cores, formas e sons, que ajudam a criar diferentes 

ambientes e estímulos cognitivos, especialmente, pen-

sados para os mais pequenos.   

o mês de novembro termina com a apresentação da 

mais recente criação de Paulo Ribeiro, JIM (título pro-

visório) (30 de novembro e 01 de dezembro). inspirado 

pelos poetas e músicos malditos que foram consumidos, 

prematuramente, pela sua própria arte, o coreógrafo 

Paulo Ribeiro mergulha neste conturbado ano de 2012 

para refletir sobre o lugar que cada individuo ocupa e se 

posiciona em relação ao mundo e sobre o lugar da dança 

e a sua responsabilidade poética e política.   

em dezembro continuamos com a dança, desta vez, com 

Lamento – Solo pour Gabriella (08 de dezembro), uma 

peça pungente, criada por Michèle Anne De Mey para a 

sua intérprete de longa data, a excecional Gabriella ia-

cono, que revisita os códigos da tragédia clássica para os 

impulsionar na contemporaneidade.

A Fábula do Peixe que Muda (11 a 13 de dezembro) é a 

proposta para os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do 

ensino Básico, concebida e encenada por Madalena Vic-

torino. o peixe Adriano é a personagem principal desta 

viagem subaquática que vai desde o oceano, de onde 

partira no princípio dos tempos, numa corrida desen-

freada contra um cardume imparável até desaguar num 

lugar onde já nada nada, mas onde se ouve muito bem a 

voz quente e calma do oceano, pela qual ele se apaixona 

profundamente.

Num espaço cénico claustrofóbico, intemporal e de geo-

humanos através da sua função na sociedade em que se in-

serem. Uns dos motores desta peça são as ideias do artista 

plástico Joseph Beuys. 

Voltamos à música com a apresentação de Outeiro, o 

disco, com chancela da JACC Records, do mais recente 

projeto de Luís Vicente que, nesta nova aventura mu-

sical se junta a Francesco Valente e oori shalev – Luís 

Vicente Trio (17 de outubro). A música resultante deste 

encontro entre três músicos de diferentes nacionalida-

des, onde a identidade de cada indivíduo é irredutível, 

situa-se algures entre a música do mundo e o jazz, sen-

do a improvisação o elemento comum que providencia o 

cimento agregador das experiências e visões musicais 

em confronto. 

Depois é a vez de Andresa soares, Lígia soares e Ale-

xandra sargento contarem uma aventura feita de amor, 

intriga e sedução, plasmada no incrível conto A forma do 

espaço (18 e 19 de outubro), integrado nas Cosmicómi-

cas de Ítalo Calvino, recorrendo a um dispositivo cénico 

que se assemelha a um teatro de sombras. No final da 

performance, apresentada no âmbito do sentido Criati-

vo, os alunos são convidados a experimentar o disposi-

tivo e a criar demonstrações que contenham uma visão 

científica, poética e performativa. 

À volta de uma mesa que será também o palco, o encena-

dor Bruno Bravo junta nove atores e duas peças concen-

tradas em apenas um ato, A(s) Boda(s) (26 e 27 de outu-

bro) uma de Tchékhov e a outra de Brecht que funcionam 

como se fossem duas pequenas partituras. A Boda de 

Tchékhov tem salões e danças que se ouvem ao fundo, 

mas são, sobretudo, solos que se ouvem à frente. A Boda 

de Brecht é uma polifonia, de vozes, copos, brindes e co-

mida, travada aqui e ali, pelas histórias da noiva. A propó-

sito da apresentação de A(s) Boda(s) e partindo da premis-

sa de encontro/confronto entre o eu e o nós, o encenador 

Bruno Bravo propõe em Teatro.Lírico ou Dramático (27 de 

outubro) a exploração da figura do coro, desafiando os 

participantes a auscultarem as suas possibilidades dra-

máticas, a partir das propostas individuais de cada um, 

procurando, na prática, compreender um pouco melhor 

este espaço onde o individual e o coletivo habitam.

Mais um regresso, desta vez, no teatro. Depois do êxito 

da primeira apresentação, Édipo (31 de outubro, 01 e 02 

de novembro) regressa à programação do Teatro Viria-

to, com sessões para público em geral e para o ensino 

secundário. Um espetáculo obrigatório, marcado pela 

mestria do encenador e pela entrega dos intérpretes na 

desconstrução de uma tragédia grega.

Para escolas (3º e 4º anos do 1º ciclo, e, 5º e 6º anos do 

2º ciclo), o Teatro Viriato propõe A Verdadeira História do 

Teatro (08 a 10 de novembro), um projeto que se esten-

de por alguns dos espaços do Teatro e que procura criar 

laços de parentesco fortes entre as crianças desta faixa 

etária e o Teatro.  

em novembro lugar à dança… em força. Depois de vários 

anos apostados na criação de um público interessado na 

dança contemporânea, o Teatro Viriato apresenta ago-

ra uma mostra que reúne as mais recentes criações de 

coreógrafos nacionais. New Age, New Time (15 a 17 de 

novembro) pretende proporcionar o encontro entre co-

reógrafos e intérpretes portugueses e o público, procu-

rando apoiar os criadores nacionais e criar oportunida-

des para a circulação das suas peças. Cláudia Dias, Luís 

Guerra, António Cabrita e são Castro, Tânia Carvalho, 

Marlene Freitas, sofia Dias e Vítor Roriz apresentam as 

suas criações durante três dias. 

A coreógrafa Cláudia Dias que, recentemente, apresentou 

Visita Guiada no Teatro Viriato, regressa, desta vez, com 

Vontade de ter Vontade (15 de novembro), um projeto que 

nasceu da sua própria vontade de refletir sobre a sua ge-

ração e como se relaciona com o antecedente e o prece-

dente, uma reflexão projetada num interessante disposi-

tivo cénico que lhe limita, propositadamente, a ação. Uma 
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grafia indefinida, a encenação de Marco Martins de Dan-

ça da Morte (14 e 15 de dezembro) confronta dois atores, 

de gerações distintas, Miguel Guilherme e isabel Abreu, 

“numa releitura intensamente realista e psicológica 

deste drama burguês sobre o esvaziamento de objetivos, 

o cansaço e a procura de culpabilização do outro pelas 

escolhas e falhanços individuais”, assinado por August 

strindberg. 

No contexto da pesquisa de movimento que Maria Ra-

mos explora no projeto Um Certo Grau de Imobilidade, a 

coreografa propõe uma oficina de exploração de diversas 

condicionantes da ação física. essas restrições acabam 

por gerar uma série de novas situações de movimento 

que serão conduzidas e orientadas por Maria Ramos ao 

longo da oficina O corpo em ação gera narrativas (15 de 

dezembro).
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Depois de uma primeira edição centrada em Viseu, K Cena, do Teatro Viriato, é alargado a outros países 
lusófonos. o Mindelact – Associação Artística e Cultural de Cabo Verde, através do encenador João 
Branco e o Teatro Vila Velha de salvador – Bahia, no Brasil, através do encenador Márcio Meirelles são 
os parceiros além-fronteiras. A próxima edição do projeto privilegia a oportunidade de colocar em con-
tacto (não presencial) jovens de diferentes realidades culturais e contextos, mas ligados pela Língua 
Portuguesa, fomentando o intercâmbio de experiências. 

K Cena procura estimular o gosto e a curiosidade pela escrita e interpretação teatral, promovendo a 
valorização da língua portuguesa e reconhecimento desta e do Teatro como veículo de desenvolvimento 
da identidade e enriquecimento pessoal e interpessoal. 

K Cena
proJeto de teatro JoVem

Se tenS entRe 14 e 18 anoS inScReve-te
na bilheteira do teatro Viriato 
ou em www.teatroviriato.com

InscrIções 

06 set

a 08 OUt’12

15 out a 14 Dez’12
com graeme pulleyn (pt)

sex 18h30 às 21h30

04 a 30 Jan’13
com mÁrCIo meIrelles (Br)

seg, ter, qui e sex 18h30 às 20h30 
sáb 15h00 às 18h00

apresentações púBlICas no teatro VIrIato

31 Jan, 01 e 02 fev // 2013

ensaIos no teatro VIrIato
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Nove performers, nove cadeiras, muitas maçãs e uma 

variedade enorme de peças de louça ocupam o palco 

num jogo constante, que rompe com as convenções da 

manipulação de objetos e procura chegar ao lado negro 

das relações humanas, cruzando o novo circo, o teatro 

e a dança. 

Ao longo do desfile de cenas cinematográficas, inspira-

das, propositadamente, pelo universo de Pina Bausch, 

lembrando fotografias antigas que remetem para as 

guerras, as relações tensas, amores e inocência perdi-

dos, o público é confrontado com um mundo subjetivo, 

onde a realidade é violentamente deformada para pro-

vocar emoções fortes e transmitir, de modo singular, os 

humores e pontos de vista dos intérpretes sobre o mun-

do. 

Uma oportunidade para ver, pela primeira vez em Por-

tugal, uma companhia que tem estado na vanguarda do 

novo circo, reinventando o conceito de malabarismo, en-

quanto disciplina artística.

nOvO cIRcO

14 e 15 set

smashed
por GANDINI JUGGLING (GB)

sex e sáb 21h30 | 60 min. 

preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 5 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL

dirigido por Sean Gandini
dramaturgia John-Paul Zaccarini

desenho de luz Mark Jonathan
Interpretação Sean Gandini,

Kati Ylä-Hokkala, Owen Reynolds, Iñaki Sastre, Jon Udry,
Niels Seidel, Arron Sparks, Kim Huynh e Malte Steinmetz

produção  Aline Angeli/Gandini Juggling

©
 L

ud
ov

ic
 d

es
 C

og
ne

ts



16 · dim dim · 17

sean Gandini é considerado um dos maiores malabaris-

tas do mundo. Passou os últimos 20 anos a pesquisar 

e a contribuir para o aperfeiçoamento desta arte. Um 

criador prolífico, cujo trabalho abrange desde virtuosas 

coreografias coletivas de malabarismo até à realização 

de filmes e produção de artigos que cobrem todas as nu-

ances desta arte muitas vezes negligenciada.   

“enganado” pela crença de que o malabarismo é uma 

excitante forma de arte, sean Gandini ensina, escreve e 

coreografa por todo o mundo.

Nos últimos 20 anos, juntamente com Kati Ylä-Hokkala, 

tem gerido Gandini Juggling, um grupo de virtuosos ma-

labaristas, em constante mudança, considerado pelos 

conhecedores de circo como a nata da hábil criatividade.

em 2010 dirigiu a primeira versão de Smashed, coprodu-

zida pelo festival de Londres Watch This Space. 

Com formação em ginástica rítmica, Kati Ylä-Hokkala é 

uma das melhores malabaristas da sua geração. Consi-

derada como uma das precursoras na disciplina de dan-

ça/malabarismo, Kati Ylä-Hokkala destaca-se pela sua 

habilidade em combinar movimentos complexos, com 

enorme destreza. o malabarismo de Kati Ylä-Hokkala 

é conhecido pela calma e precisão, características que 

advêm de 20 anos de manipulação dos objetos, enquanto 

se mantém em pé apenas sobre uma perna. 

Nas duas últimas décadas tem gerido a companhia Gan-

dini Juggling juntamente com sean Gandini, com quem 

também partilhou a direção artística de Smashed.

BIOGRAFIAs

Sean GanDini

Kati YLÄ-HoKKaLa

Produzida pelo Teatro Nacional s. João, a exposição To-

dos os Fantasmas Usam Botas Pretas reúne as fotogra-

fias de cena que João Tuna resgatou dos palcos do TNsJ 

entre 1996 e 2009. “encenadas” pelo designer gráfico 

João Bicker no álbum Todos os Fantasmas Usam Botas 

Pretas, parte delas autonomizam-se da visão de conjun-

to e são agora expostas em Viseu. 

sobre a especificidade do trabalho realizado, Rodrigo 

Affreixo escreveu: “Tuna não só documenta o concreto 

de cada espetáculo como capta detalhes, momentos e 

movimentos bruscos que se aproximam da mais pura 

abstração” (Time Out, Porto). Tensões e ambivalências 

sublinhadas por Tiago Bartolomeu Costa nas páginas do 

Público: “Um olhar crítico sobre os próprios espetáculos 

e, através deles, um outro modo de cruzar narrativas 

(reais, portanto) e dramaturgias (ficcionais, afinal), ma-

terializadas em momentos que foram, afinal, pensados 

como epicentro de um diálogo com o espaço, o tempo e 

o modo que os circunda”.

EXPOSIçÃO / FOYER

14 set a 15 dez

todos os Fantasmas usam Botas pretas
fotografias de JOÃO TUNA (PT) | TEATRO NACIONAL s. JOÃO

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

entrada gratuita

O álbum “Todos os Fantasmas Usam Botas Pretas” estará à venda na bilheteira do Teatro Viriato
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Fotógrafo e realizador. Nasceu em Portalegre em 1967.

estudou fotografia e cinema na escola António Arroio 

e na escola superior de Teatro e Cinema de Lisboa, e 

dramaturgia na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto.

iniciou em 1990 o seu percurso na área da fotografia, de-

dicando-se em exclusivo ao retrato e à fotografia de cena 

para teatro ou cinema. Tem trabalhado com uma ampla 

diversidade de companhias e estruturas teatrais – Teatro 

do século, Casa Conveniente, Teatro da Comuna, sen-

surround, Festival internacional de Teatro, Teatro Nacio-

nal D. Maria ii, AsséDio e ensemble –, distinguindo-se 

em particular pela relação estabelecida a partir de 1996 

com o Teatro Nacional são João. em cinema, fotogra-

fou mais de quarenta filmes, tendo trabalhado com ato-

res como Alan Bates, Béatrice Dalle, Hanna schygulla, 

Christopher Lambert, Penélope Cruz, Claude Brasseur, 

irène Jacob, Jean Rochefort ou Maria de Medeiros.

em 1996, correalizou a curta-metragem O Apartamento. 

No ano seguinte, assinou primavera, curta-metragem 

premiada pelo 6th Mediterranean Festival of New Film-

makers (Grécia), e A Queda de 1 Ego, videodança sobre 

a peça homónima de Vera Mantero. Realizou o filme da 

cerimónia oficial de encerramento da Porto 2001 – Ca-

pital europeia da Cultura, intitulado 3x2001. em 2003, 

assinou a realização da curta-metragem Um Sinal. No 

decurso dos anos tem realizado inúmeros anúncios ins-

titucionais para televisão. No TNsJ, realizou para edi-

ção em VHs e DVD o registo vídeo de vários espetáculos 

de Ricardo Pais, entre os quais Linha Curva, Linha Turva 

(1999), As Lições (com Fabio iaquone, 1999), Figurantes 

(2005), UBUs (2005) e D. João (com Paulo Américo, 2006). 

Assinou ainda a realização vídeo dos espetáculos Plas-

ticina (enc. Nuno Cardoso, 2006), O Tio Vânia (2005), To-

dos os que Falam (2006) e Antígona (2010), encenações de 

Nuno Carinhas.

É o autor de Dorme Devagar, peça editada na coletânea 

Dramaturgias Emergentes (Dramat/Campo das Letras, 

2001) e estreada em 2000, em Paris, com o título Dort 

Doucement, tendo sido apresentada pela primeira vez 

em Portugal no âmbito da programação do festival PoN-

Ti/Porto 2001.

BIOGRAFIAs

JoÃo tuna

A partir do conceito da elasticidade, numa homenagem 

às crianças, simão Costa propõe um concerto feito de 

dança musical ao vivo, recomendado para todos os sen-

tidos e para todas as idades. Num formato que rompe 

as convenções oferece-se música intimamente ligada 

ao olhar, ao tato e ao olfato. Música feita por um piano, 

dois pianistas, uma áudiobailarina, gesto, animações 

vídeo e algumas baixas e altas tecnologias que mistu-

ram e baralham o complexo universo dos sons. Põem o 

público à escuta e fazem mix e remix do tempo-real em 

tempo surreal…

surpresa e poesia sonora e visual num espaço acústico 

que pode ser partilhado por quem gosta de ter o som 

na mão, por mais novos e por mais velhos que querem 

descobrir em família a que cheiram os sons dos ins-

trumentos. Um espetáculo produzido a convite do CCB/

Fábrica das Artes.

cOncERTO / DAnçA / víDEO

21 set

pI_add(a) Forte
direção artística sIMÃO COsTA (PT)

sex 16h30 | 50 min. 

preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 6 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL
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direção artística simão Costa
Criação musical e interpretação simão Costa e Joana sá

Coreografia e interpretação Yola Pinto
animação vídeo Rita sá

assistente de criação Moirika Reker
projeção sonora João Damas

programação informática
e realização multimédia MsM studio

desenho de luz Margarida Moreira
produção MãosimMão, associação cultural

Coprodução Fábrica das Artes/CCB
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Sou recorrentemente assaltado por uma ideia/sentimento quando me relaciono com o complexo universo dos sons: a sua 

capacidade de simular tudo, todos os materiais, eventos e acontecimentos que fabricam as experiências de contacto tácito 

e emocional com o mundo que nos rodeia. Sentir a plasticidade, densidade, fluxo e textura dos materiais e agentes que nos 

rodeiam.

Este sentir dos sons aparece-me sempre como uma pi_add(a) forte. Um piano, dois pianistas, uma bailarina, animações 

video e algumas baixas e altas tecnologias trabalham e misturam sons.

simão Costa

// sIMÃO COsTA sOBRE PI_ADD(A) FORTE

o seu trabalho liga objetos/instrumentos, eletrónica/có-

digo, materializando peças sonoras que envolvem vários 

meios e formas (concertos, instalações, cruzamento in-

terdisciplinar).

Desde 2004 que trabalha a solo e em colaboração com 

músicos, artistas, plásticos, intérpretes e performers. 

Tem igualmente desenvolvido propostas e projetos edu-

cativos que relacionam tecnologia e criatividade.

o seu trabalho tem sido apresentado em Portugal, es-

panha, França, Polónia e Holanda. Atualmente vive e 

trabalha em Lisboa como músico e compositor inde-

pendente e é membro fundador da Associação Cultural 

MãosimMão http://www.maosimmao.com.

Pianista, improvisadora e compositora, desenvolve o seu 

trabalho na área da música nova. Tem-se apresentado 

em concerto no âmbito de diversos festivais internacio-

nais, entre outros: Fórum Neue Musik (De), Ring Ring 

Festival (seR), Festival Música Viva (PT), Festival Jazz 

Cerkno (sL), e em salas como CCB, Casa da Música, Cul-

turgest, Kunst station sankt Peter (De), studium Musi-

kFabrik (De). Gravou para as rádios Deutschland Funk 

e Antena 2 e editou trabalhos pela Creative Sources e 

Centa.

o seu primeiro trabalho a solo - through this looking glass 

– foi filmado por Daniel Neves e editado em 2011 em for-

mato dvd+cd pela alemã ‘blinker – Marke für Rezentes’.  

www.joana-sa.com

Licenciou-se em Arquitetura ao mesmo tempo que com-

pletava o seu plano de formação em Dança Contemporâ-

nea no CeM. em 2001 parte para Amesterdão onde tem 

a oportunidade de trabalhar com a Magpie Company, in-

vestigadora de discursos improvisados em várias áreas. 

Desde então tem trabalhado este método de cruzamen-

to de linguagens em conjunto com artistas plásticos, 

desenhadores e músicos. Trabalhou como intérprete 

para vários criadores, em dança, teatro e cinema. No 

desenvolvimento do seu trabalho coreográfico reflete 

uma profunda contaminação pela sua formação para-

lela, patente na conceção de várias instalações sempre 

associadas ao movimento. integra desde 2007 a equipa 

de orientadores do serviço educativo da Culturgest.

Licenciada em Artes Plásticas – Pintura, pela FBAUL. 

em maio de 2009 terminou o Mestrado em Arte Compu-

tacional da school of Visual Arts em Nova iorque como 

bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria 

com a FLAD do departamento MFACA da sVA.

Atualmente é aluna do Programa Doutoral em Media Di-

gitais na FeUP, integrado no programa Colab UT AusHn 

| Portugal.

Dos seus projetos destacam-se a sua colaboração com 

Wordsong - Pessoa, galardoado pelos Prémios Portu-

gueses de Multimédia 2006, Instances o Commediation, 

exibido na siGGRAPH Ásia 2009, Yokohama e em Nova 

York, e ainda, emo & tick, finalista dos prémios ZoN 2010 

e integrado na MoNsTRA 2011. http://www.rita-sa.com/

Artista plástica, que tem desenvolvido o seu trabalho 

em desenho, vídeo e projetos site-specific. Colaborou 

com o Mundo Perfeito na produção, adereços e figurinos 

para projetos de teatro. Desenvolveu vídeo para crianças 

com a Terra Produções. Tem desenvolvido ateliers de ar-

tes plásticas para públicos infantis, nomeadamente, na 

área do desenho como instrumento de entendimento do 

mundo, da expressão plástica por via da culinária e co-

nhecimento das plantas.

Criou a Muts, espaço de criação de chapéus, roupa e 

acessórios.

Começou a sua carreira musical como baixista de uma 

banda rock. Com o decorrer do tempo foi-se interessan-

do pelo jazz e pela música improvisada, mais tarde, por 

todas as formas de música instrumental. Nessa altura, 

compôs as suas primeiras peças para baixo elétrico com 

quarteto de cordas. 

sobretudo compositor autodidata, fez também forma-

ção superior na Universidade de Hertfordshire, onde 

frequentou a licenciatura de Composição e Tecnologia 

Musical. Presentemente, desenvolve trabalho como 

compositor no âmbito da música de câmara com e sem 

meios eletrónicos. Colabora também em projetos como 

técnico de som e programador de sistemas digitais in-

terativos.

BIOGRAFIAs

SimÃo coSta

Joana Sá

YoLa Pinto

Rita Sá

moiRiKa ReKeR

JoÃo DamaS
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Nicolau Pais regressa ao Teatro Viriato para apresentar 

Originais, um projeto de continuidade e consolidação de 

um estilo, de um conjunto de referências e vontades que 

tem vindo a construir desde (Re)Cover (2006/2008). Des-

ta vez, a letra é a matriz deste programa, num resgate 

da língua portuguesa assumida pelo músico que, neste 

concerto, se expõe, deliciosa e cruelmente, como autor 

das suas próprias rábulas. 

A síntese destes Originais, nome ambivalente que reme-

te tanto para o coletivo, como para os temas, reside no 

desprendimento da obrigatoriedade de anunciar velhas 

autoridades ou novas revoluções. Descomprometidos… 

denunciam as influências de David Bowie, Lou Reed, 

António Variações, Rui Reininho, Vítor Rua, e, todos os 

outros… “obstáculos magníficos e incontornáveis”.

cAFé-cOncERTO / FOYER

26 set

nIColau paIs & os orIgInaIs

qua 22h00 | 60 min.

preço 2,53 (s/ consumo mínimo obrigatório) // s/ descontos

m/ 12 anos

Interpretação 
Nicolau Pais (voz), 

orlando Mesquita (baixo), 
Hugo Mesquita (guitarra elétrica e 12 cordas), 

Gino Costa (guitarra elétrica, eletroacústica), 
eddie silva (bateria)

e Pedro J Maia (piano e sintetizadores)

+info facebook.com/osoriginais

apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural

5 sentidos

©
 B

ru
no

 N
ac

ar
at

o



24 · dim dim · 25

estudou teatro no Drama Centre London entre 1996 

e 1998. No regresso a casa, fixa-se no Porto. Trabalha 

com diversos encenadores e realizadores em teatro 

e cinema. A partir de 2005 abandona a atividade como 

ator para dedicar o seu tempo de palco à música, ao en-

sino e à escrita. Assina desde junho de 2010 a crónica 

semanal Telescópio de Bolso no Jornal de Negócios. É 

professor de Representação no Curso de Licenciatura em 

som&imagem da Universidade Católica no Porto.

Nasceu no Porto a 28 de julho de 1952.

Músico, compositor, instrumentista e professor há mais 

de 35 anos. Teve aulas de iniciação musical com o ma-

estro Miguel Graça Moura em 1976/77. em 1976 funda o 

grupo King Fisher’s Band. A partir de 2006 integra o pro-

jeto (Re)Cover com Nicolau Pais, projeto de covers que 

esteve na base da relação musical e pessoal com Nicolau 

Pais&Os Originais. É o compositor, autor, voz, guitarra e 

banjo do grupo Bando do Rei Pescador.

em 1979 vislumbrou pela primeira vez o mundo de sen-

sações da experiência humana. iniciou-se profissio-

nalmente no mundo da expressão artística através das 

artes gráficas, transitando para o campo da produção 

multimédia no início do séc. XXi. estudou peles mais te-

clas pretas e brancas na escola de Jazz do Porto. No ano 

de 2003 renegou 6 anos de estudo e ensino de bateria e 

percussão, para assumir-se como guitarrista apaixona-

do por instrumentos com menos de 7 kg e dependentes 

de eletricidade.

integra atualmente a formação do Bando do Rei Pescador 

com quem gravou Floresta Imensa (2000) e coproduziu 

Planeta Agreste (2006); integra a formação dos The Gam-

ma GT Blues Project. A sua imprevisibilidade é conside-

rada condição sine qua none. 

Nascido em 1978 e engenheiro eletrotécnico de profis-

são, desde cedo que está ligado à música, passando por 

vários instrumentos até ter estabilizado na guitarra em 

finais de 1992. em 1998 integra a formação Bando do Rei 

Pescador, tendo tocado nesse mesmo ano na Antena i, 

Hardclub e diversos programas de televisão. em 2000 

participa na gravação do álbum “Floresta imensa” do 

“Bando do Rei Pescador”. em 2006 participa na grava-

ção do álbum “Planeta Agreste” do “Bando do Rei Pes-

cador”. Nesse mesmo ano começa a tocar com Nicolau 

Pais.

Nascido a 15 de março de 1977, natural de Recife, Brasil. 

Começa o seu percurso musical ainda na escola onde 

deu as primeiras batucadas, seguindo-se os desfiles 

das bandas marciais. A sua educação evangélica, onde 

foi criado, foi fundamental para o seu desenvolvimento, 

participando em diversos grupos gospel, tudo isto ape-

nas com 14 anos. encontra-se a frequentar a escola de 

música (Conservatório Pernambucano de Musica). Nico-

lau Pais&Os Originais é um de muitos projetos que inte-

gra enquanto músico profissional.

Pedro Junqueira Maia em 1971, na ordem da Trindade no 

Porto. estudou na escola de Jazz do Porto e Composição 

na escola superior de Música. Cruzou-se com Nicolau 

Pais - que conhecia da profundidade e da falta dela que 

todas as amizades “do teatro” acarretam - nas escadas 

do Pub Bonaparte, no Porto, tendo decidido ali, em plena 

Foz, que era altura de cruzar a cidade até à zona oriental 

e começar a exorcizar alguns demónios e outros tantos 

anjos que conhecia do tempo em que as palavras eram 

ditas em vez de cantadas.

BIOGRAFIAs

nicoLau PaiS | voz

oRLanDo meSquita | baixo

HuGo meSquita | guitarra (elétrica e acústica 12 cordas)

Gino coSta | guitarra elétrica e eletroacústica

eDYS SiLva | bateria e percussão

PeDRo J maia | piano e sintetizadores
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É difícil fazer justiça à beleza, simplicidade visual e in-

teligência que Les Argonautes imprimiram a este espe-

táculo de novo circo, servido na sua receita mais pura. 

Uma metáfora da vida aclamada pela crítica e pelo pú-

blico de todo mundo que, revestida de pleno virtuosis-

mo, questiona as vidas frenéticas e semeia o desejo de 

se fazer uma pausa… e brincar. É essa a essência de Pas 

Perdus… No palco, perante a inevitabilidade de um fim 

anunciado, desponta uma enorme paixão, agilidade e 

uma fome esfuziante de engolir o mundo numa grande 

gargalhada… uma doce vontade espelhada nas tropelias 

familiares de trepar às árvores, construir e navegar frá-

geis barcos. Talvez só falte dizer que “se normalmente, 

só assiste a dois espetáculos por ano, veja Les Argonau-

tes duas vezes!” (The Ottawa Citizen) 

nOvO cIRcO

28 e 29 set

pas perdus
por LEs ARGONAUTEs (BE)

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox. 

preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 5 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL

©
 A

 C
ha

ud
ro

n

criação coletiva Les Argonautes
de e com Benji Bernard, Etienne Borel,

Christian Gmünder e Phillippe Vande weghe
dirigido por Louis spagna

desenho de luz stef de strooper
em colaboração com Anne straetmans

Figurinos Benoit Escarmelle realizados por 
Natália Fandiño

Produção Les Argonautes

Apoio à apresentação em Viseu hotel Avenida

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural

5 sentidos



28 · dim dim · 29

Circo é malabarismo, acrobacia, trapézio e assim por 

diante. Mas antes disso, é também ter consciência do 

seu próprio corpo, ter a capacidade de confiar nos ou-

tros e desafiar a gravidade. A propósito da apresentação 

de Pas Perdu, Benji Bernard e etienne Borel propõem 

uma abordagem a estes elementos que compõem essa 

disciplina artística.  

Les Argonautes juntaram-se em Bruxelas, em 1993. 

Desde aí, têm usado as suas competências técnicas na 

arte do circo para deixarem a emoção fazer-se ouvir 

através do movimento. Nos espetáculos onde o riso e a 

diversão roçam com o poético, com o patético e com o 

absurdo, eles movem e são movidos.

OFIcInA nOvO cIRcO

02 out

artes CIrCenses em exerCíCIo
orientação BENJI BERNARD e ETIENNE BOREL | LEs ARGONAUTEs (BE)

ter 19h00 às 22h00 

público-alvo m/ 16 anos interessados na área do movimento e acrobacia

lotação 12 participantes

preço 153 // s/descontos
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direção artística simão Costa
Criação musical e interpretação simão Costa e Joana sá

Coreografia e interpretação Yola Pinto
animação vídeo Rita sá

assistente de criação Moirika Reker
projeção sonora João Damas

programação informática
e realização multimédia MsM studio

desenho de luz Margarida Moreira
produção MãosimMão, associação cultural

Coprodução Fábrica das Artes/CCB
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original, com uma qualidade rara na criação sonora, 

Norberto Lobo é do tipo de músicos que parece inven-

tar tradições sozinho. Versado em várias guitarras, 

com particular dedicação nos últimos anos à acústica, 

à elétrica, e, mais recentemente, à tambura, Norberto 

Lobo faz à guitarra o que muitos apelidam de “exorcis-

mo”. Mudar de Bina (Bor Land, 2007) foi o seu álbum de 

estreia, seguindo-se Pata Lenta editado em meados de 

2009 pela Mbari, discos aclamados e acarinhados pelo 

público e pela crítica nacional da área da música que 

reconhecem Norberto Lobo como uma das principais 

figuras do atual panorama da música portuguesa. No 

que toca à sua discografia individual, para estes dias de 

outubro está prevista a edição de mais um disco, inti-

tulado Mel Azul (Mbari) e que se espera ser mais uma 

manifestação grandiosa da criatividade deste músico.

 

Paralelamente, Norberto Lobo mantém os Tigrala e a 

sua banda de sempre, os Norman, na qual se concentra 

na guitarra elétrica, com responsabilidades nos tecla-

dos para o seu irmão Manuel Lobo e, com a prodigiosa 

bateria de João Lobo.

MÚSIcA

06 out

norBerto loBo

sáb 21h30 | 60 min. aprox. 

preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 4 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL 

Apresentação do disco “Mel Azul” (Mbari)
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Interpretação 
Norberto Lobo (guitarra acústica e tambura)
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Na música de Norberto Lobo, um original e um indepen-

dente, reside uma qualidade rara nas progressões esté-

ticas da criação sonora dos dias de hoje. A ideia nova, a 

busca pelo inaudito, coexiste nela com a composição e a 

interpretação enquanto exercício pessoal de comunica-

ção e de desbravamento em comunhão com o público.

Numa época obcecada com uma ideia facilmente comu-

nicável de diferença, que muitas vezes é apenas uma for-

ma menos óbvia de uma tentativa integração e assimila-

ção dentro de um sistema rotineiro, continuam a ver-se 

exemplos pontuais preciosos de como associar a ambição 

de uma emancipação artística que possa existir de forma 

acessível e harmoniosa na vida das pessoas com os mais 

variados hábitos culturais, sem que por isso exista qual-

quer cedência de que tipo seja da parte do artista.

Norberto Lobo é um autodidata, característica que é pas-

sível de causar surpresa tendo em conta a técnica virtuo-

sa que demonstra. O seu percurso, precisamente por não 

ter passado por qualquer trâmite académico, dando pro-

vas evidentes de uma visão lúcida e rica da música pre-

sente e passada, existe completamente para lá de uma 

ótica escolástica, enciclopédica e cronológica dos gestos 

e das tradições artísticas.

Se muita da música surgida na pós-modernidade peca 

por ser afirmativa e assertiva de um ato criativo presen-

te que ignora a sua correspondência pretérita, Norberto 

Lobo, aprendendo e assimilando tanta música de uma 

forma tão natural e autónoma de qualquer academia, tra-

tando de encontrar o que lhe interessava fazer, achou um 

lugar (onde cabem todos os outros) em que arquiteta a 

sua voz, retirando para ela inspiração dos ensinamentos 

que cartografou com reverência e o maior engenho.

Entre a guitarra transcendente de Carlos Paredes, as me-

lodias de uma nova caleidoscopia referencial dos Tortoise 

na Chicago dos anos 1990, a brutal sofisticação humana, 

melódica e harmónica de Paulinho da Viola, ou um con-

trabaixista que Norberto tenha conhecido numa festa de 

amigos na semana anterior, não existe qualquer valoriza-

ção verticalizada.

Norberto Lobo não pertence a nenhuma escola mas es-

tará seguro que terá muito a aprender com praticamente 

todas (senão todas mesmo), nem qualquer tentativa de 

descrição do seu trabalho estará minimamente comple-

ta se a associar a uma ou outra linhagem em particular. 

Como já o disse em entrevista ao jornal Expresso, ele pró-

prio “sempre foi mais de ouvir o músico que o estilo”.

Desta forma, conseguiu encontrar direção nesta viagem 

solista tão audaz - que tantas vezes, ao fundir informa-

ção aparentemente tão dispersa, pode ser perigosíssima 

ao nível da construção de uma identidade - num acon-

tecimento exclusivo daqueles que conseguem destrin-

çar o benigno do maligno da música. Se estes primeiros 

anos do Norberto foram rodeados de tanta gente e tantas 

ideias tão diferentes, e se aí ele seguiu concentrado nas 

várias direções que o interessaram, parte do fascínio de 

lhe seguir o rasto futuro estará nesse constante inespe-

rado, que até agora tem tido resultados consistentemente 

tremendos.

Desta maneira, vários elementos técnicos aparentemen-

te contraditórios (porque o foram tantas vezes na mú-

sica do passado) existem em total harmonia na música 

de Norberto Lobo. Um lirismo português sem qualquer 

estereótipo capaz de pegar em técnicas de bluegrass de 

viragem para a segunda metade do século XX; a melodia 

mais universal no centro de uma composição que abra-

ça por completo um trabalho assente em dissonâncias e 

ressonâncias harmónicas; uma peça que surge a traba-

lhar intervalos e técnicas microtonalistas a abrir-se para 

um encaixe harmónico que aprendeu num disco de músi-

ca mandinga. Prova atrás de prova da que eventualmen-

te será uma das formas mais belas, poéticas e íntegras 

de realmente lidarmos com todo o acesso a informações 

culturais de que dispomos – um processo de aprendiza-

gem sério, artesanal, ciente do quão gradual é a nossa 

descoberta das coisas, e do quão preciosa é cada lição 

que se leva de cada situação vivida.

Assim, no seu percurso, são já muitas as histórias que 

Norberto tem para contar de estrada e de Lisboa. Uma 

noite partilhada com Jack Rose, que ficou maravilhado 

com o que ouviu. Primeira parte de um concerto a pedido 

expresso de Lhasa de Sela no Canadá (Lhasa gostou tanto 

que Norberto teve que repetir o número mais duas vezes). 

Um encontro fortuito com Gary Lucas, o eterno guitarris-

ta de Captain Beefheart, que escreveu sobre ele as pa-

lavras mais simpáticas. Um palco dividido com Devendra 

Banhart. A apresentação lisboeta da peça minimalista 

seminal de Rhys Chatham ‘Guitar Trio’ no Museu do Chia-

do. Uma digressão pelo norte da Europa com a cantora e 

compositora Larkin Grimm. Tantas outras passadas, um 

número delas insofismável para o futuro.

Está agendada uma digressão europeia em nome pró-

prio em 2010. Desde a saída de ‘Pata Lenta’, o primeiro 

dos seus discos com distribuição internacional, que, para 

além da imprensa nacional que de forma praticamente 

unânime tratou o disco como o clássico contemporâneo 

da música portuguesa (que o é, indubitavelmente), tam-

bém os media na Europa e nos Estados Unidos começam 

a ficar rendidos ao músico.

Norberto iniciou a sua carreira a solo de guitarrista acús-

tico quando, após testemunhar um concerto do músico 

britânico James Blackshaw, versado na escola de blues e 

de fingerpicking tornada célebre por John Fahey e Robbie 

Basho, compreendeu que havia espaço, e, para surpresa 

de Norberto, interesse por parte do público em ouvir o 

tipo de composição e registo não completamente distante 

do que acabara de ver, que era algo em que já trabalhava 

em casa há bastante tempo. Daí aos seus primeiros con-

certos ao vivo foi um tiro, e imediatamente recebeu uma 

receção extremamente entusiasta.

‘Mudar de Bina’ (Bor Land, 2007), o seu álbum de estreia, 

intitulado a partir do original ‘Mudar de Vida’ de Paredes 

(de que aqui é feita uma versão) era uma montagem de 

gravações nos mais variados quartos, salas, momentos, 

exteriores, por aí e em todo o lado, mais alguns temas 

em estúdio, sempre que a necessidade e a ocasião assim 

o ditavam. A capa por Abel Manta, tirada de um quadro 

que sempre vira desde miúdo em casa de uma amiga, o 

suporte gráfico ideal para esta assemblage de pessoas, 

locais e materializações, já surpreendentemente matura-

das para os 25 anos à época do artista.

‘Pata Lenta’, editado em meados de 2009 pela Mbari (tam-

bém casa de B Fachada, Ricardo Rocha ou Lula Pena), 

está a ser o álbum da primeira de muitas consagrações 

mais generalizadas de Norberto Lobo. Gravado nos estú-

dios Golden Pony e masterizado por Tó Pinheiro da Silva, 

é um documento resplandecente da galopante evolução 

técnica e do enorme talento composicional do Norberto, 

com capa feita de uma pintura do tio Michael Biberstein e 

a música dedicada aos seus pais.

Para os próximos tempos estará também a edição do 

primeiro registo dos Tigrala, o trio acústico de Norberto 

(principalmente em tambura) com Guilherme Canhão 

(também do explosivo duo guitarra-bateria Losbter, aqui 

em acústica) e Ian Carlo Mendoza (vibrafone, percussão, 

objetos vários), uma avenida em que exploram os territó-

rios existentes entre o minimalismo do Steve Reich mais 

melódico e uma espécie de nova música tradicional ur-

bana, partindo de um folclore imaginado e formalmente 

liberto de quaisquer mandamentos menos expansivos.

Paralelamente aos Tigrala, Norberto mantém a sua ban-

da de sempre, os Norman, na qual se concentra na gui-

tarra elétrica, com responsabilidades nos teclados para 

o seu irmão Manuel Lobo, e com a prodigiosa bateria de 

João Lobo (que não tem grau de parentesco, só empatia) 

a servir de maior propulsor energético da formação, que 

lançou também o seu primeiro álbum nos últimos meses. 

// sOBRE NORBERTO LOBO



34 · dim dim · 35

Que no meio de toda esta paixão de tocar com outros para 

dar e receber Norberto tenha conseguido encontrar um 

espaço sagrado para as suas composições, onde é capaz 

de devotar as suas preocupações e ambições existenciais 

(e também as coisas mais simples), é uma manifestação 

grandiosa de um ser humano e criativo, de facto, de exce-

ção. A música é a sua vida, a sua vida é música, a sua mú-

sica na nossa vida uma bênção, um passo em frente para 

uma felicidade que Norberto Lobo nos ajuda, a cada mo-

mento em que o ouvimos, a compreender e concretizar.

Músico nascido em Lisboa no ano de 1982, Norberto Lobo é 

já uma das figuras principais da música portuguesa deste 

arranque de século. 

Dono de um percurso aparte de qualquer meio de ensino 

académico especializado, Norberto edificou o seu trajeto 

através de uma aprendizagem riquíssima e independente, 

tanto individual quanto generosa e comunal, por uma panó-

plia vastíssima de música. Ao longo dos anos em Portugal 

tem colaborado com artistas como os München, Chullage 

ou Lula Pena, para além de ser cofundador dos projetos 

Norman, Coletivo Páscoa e Tigrala. Já partilhou palcos 

ou digressões com variadíssimos músicos internacionais, 

como é o caso Lhasa de sela, Devendra Banhart, Larkin 

Grimm, Naná Vasconcelos ou Rhys Chatham.

em maio próximo irá iniciar uma série de datas na europa, 

que não será, contudo, a primeira em que Norberto viaja 

pelo continente, tendo já dado dezenas de concertos em vá-

rios países, com destaque recente para aparições ao vivo 

no celebrado Café oto em Londres e na Fundação Calouste 

Gulbenkian da capital inglesa. A sua discografia a título in-

dividual é feita das edições de ‘Mudar de Bina’ (Bor Land, 

2007) e ‘Pata Lenta’ (Mbari, 2009), discos aclamados de 

forma praticamente unânime pelo jornalismo nacional da 

área da música. Deu já uma quantidade realmente impres-

sionante de concertos por todo o país, onde o público o tem 

acolhido com o maior entusiasmo e admiração. É versado 

em várias guitarras, com particular dedicação nos últimos 

anos à acústica, à elétrica, e, mais recentemente, à tam-

bura, que tem sido o seu principal instrumento no projeto 

Tigrala, e que foi feita à mão e oferecida de surpresa por um 

admirador seu na Dinamarca.

BIOGRAFIA

noRBeRto LoBo

Na mitologia grega, Atlas é aquele que foi condenado 

por Zeus a carregar o céu aos ombros. Atlas é uma 

performance que reúne 100 pessoas de diferentes pro-

fissões de Viseu em palco. Nesta obra, Ana Borralho e 

João Galante pretendem construir um Atlas da orga-

nização social humana, uma representação dos seres 

humanos através da sua função na sociedade em que 

se inserem.

Um dos motores desta peça são as ideias do artista 

plástico Joseph Beuys, A revolução somos nós e Cada 

homem um artista. Uma revolução silenciosa. Uma obra 

motivada pela crença de que a arte deve desempenhar 

um papel ativo na sociedade. Unir a arte e a vida.

PROJETO cOM A cOMUnIDADE / PERFORMAncE

12 a 14 out 

atlas
de ANA BORRALhO & JOÃO GALANTE (PT)

sex e sáb 21h30 e dom 16h30 | 80 min. 

preço 2,53 // s/ descontos 

m/ 12 anos 
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Conceito e direção artística
Ana Borralho & João Galante 

luz Ana Borralho & João Galante 
aconselhamento luz

Thomas Walgrave som Coolgate
Colaboração dramatúrgica

Fernando Ribeiro e Rui Catalão 
Colaboradores artísticos

e coordenadores de grupos
Catarina Gonçalves, Cátia Leitão (alface),

Marie Mignot e Tiago Gandra
Vídeo Helena Inverno e Verónica Castro  

produção executiva Ana Borralho
e Mónica Samões (casaBranca)

participantes 100 pessoas de diferentes profissões
Coprodução na estreia casaBranca 

e Maria Matos Teatro Municipal

apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural

5 sentidos
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Há hoje em Portugal muitas pessoas que estão verdadeira-

mente zangadas, mas a quem falta acesso a um lugar público 

e capacidade de intervenção para poderem exprimir os seus 

sentimentos. Se o teatro há de ter algum papel importante 

neste tempo de “não há alternativa” e “a pobreza há de tornar-

te mais rico”, é enquanto fórum para legitimar essas vozes, 

que de momento não estão a ser escutadas, e para a presença 

desses corpos naquele que é o corpo político, mas que os po-

líticos e os meios de comunicação de massa vêm declarando 

que não existem.

O Teatro Municipal Maria Matos em Lisboa está bem coloca-

do para funcionar justamente como um fórum destes. Desde 

que assumiu o cargo de Diretor Artístico, Mark Deputter tem 

tentado, de forma consistente, abrir o teatro à comunidade, fa-

vorecendo o acesso a esse palco por parte de artistas de teatro 

portugueses como é o caso de Ana Borralho e João Galante, 

responsáveis por este espetáculo. A programação por temas 

que encontram eco entre artistas e público são exemplares na 

sua coerência: sobre a abundância, na temporada anterior, e, 

agora, sobre a pertença. Tal como aconteceu com estes espe-

táculos que celebravam o 42.º aniversário deste teatro, ocasi-

ões houve em que a celebração não deixou de integrar a crítica 

social.

É visível uma diferença logo no foyer, antes mesmo de se ini-

ciar o espetáculo. Para começar, o teatro está cheio. Depois, 

enquanto a maior parte dos públicos de teatro de hoje são jo-

vens brancos e da classe média, ali havia muitos rostos es-

curos, corpos mais velhos, trabalhadores de profissão, que 

olham à volta, ligeiramente nervosos, sem saberem exata-

mente o que esperar, mas interessados em vir e em apoiar a 

família e os amigos. Tem havido recentemente algumas quei-

xas, não despiciendas de resto, relativamente ao facto de se 

instrumentalizar o teatro para abordar problemas sociais e 

económicos pelos quais o teatro não é, a bem dizer, responsá-

vel, mas neste caso tanto artistas como espectadores usaram 

a ocasião para desafiar mais do que para consolidar o que tem 

sido o status quo.

Atlas foi, sem qualquer dúvida, o melhor espetáculo que vi este 

ano, pelo seu claro humanismo e pela ideia de que quando se 

oferece um lugar para as pessoas fazerem ouvir a sua voz, é 

isso mesmo que elas fazem. A premissa estabelecida por Ana 

Borralho e João Galante era claríssima: tragam cem pesso-

as de profissões diferentes e deixem que se apresentem a si 

próprias em palco. Contudo, a frase com a qual todas estas 

pessoas se apresentaram tornou este espetáculo não apenas 

uma experiência teatral interessante – ao levar à cena vidas 

vulgares –, mas também uma intervenção social importante. 

“Se um (/dois/três) pastor (técnico de contas/psicóloga) in-

comoda muita gente, dois (três/quatro) pastores (técnicos de 

contas/psicólogas) incomodam muito mais”, sendo a segunda 

parte dita em coro por todos ao que estavam no palco. Esta 

frase simples evocava tanto o poder do testemunho individu-

al, como o poder político potencial do coletivo. O momento que 

melhor ilustrou este potencial foi mais ou menos a meio do es-

petáculo, quando um homem se dirigiu à zona central do palco 

dizendo: “Se quarenta desempregados incomodam muita gen-

te...555.000 incomodam muito mais” e, de imediato, a ele se 

juntou a voz dos que estavam no palco e o aplauso do público.

Durante o resto do espetáculo, os atores individuais introdu-

ziam pequenos pormenores que tornavam a sua frase dife-

rente da dos outros. Iam desde uma mãe com quatro filhos, 

“nenhum deles batizado, nenhum deles vacinado”, à atriz “in-

termitente” que tinha acumulado um cem número de outros 

trabalhos, todos a recibo verde. Deram voz a “uma funcionária 

pública que trabalha no Museu Nacional e que ainda pensa que 

a cultura vale a pena”, assim como à “artista plástica aluci-

nada” e ao “técnico de seguros reformado antes do tempo (e 

com uma grande penalização, por isso mesmo)”. No final do 

espetáculo uma jovem veio ao proscénio e começou a frase “se 

cem pessoas incomodam muita gente …”, deixando a segun-

da parte da frase em suspenso. A mensagem era clara: cem 

pessoas juntas não são apenas presença, são também poder. 

Foi muitíssimo comovente ver como as pessoas se mostravam 

orgulhosas com as suas mais variadas profissões. O pormenor 

// sOBRE ATLAS

com que se anunciavam nas suas profissões muito específicas 

– como, por exemplo, secretária reformada, antiga “teletipis-

ta” – revelava não apenas a natureza restritiva das definições 

que o Estado confere aos empregos, mas também o sentido e 

o valor que as pessoas atribuíam ao trabalho que realizavam. 

Este sentimento de orgulho está hoje ferido de morte pelo cli-

ma que se criou e em que parece que ter um emprego é em si 

mesmo uma recompensa. 

Foi interessante verificar as muitas variações que os atores – e 

quem os dirigia – conseguiram introduzir no espetáculo. Afi-

nal, cem pessoas a anunciarem simplesmente o que faziam 

para ganhar a vida poderia parecer uma base pouco promisso-

ra para um espetáculo. Contudo, as apresentações em palco 

produziam um curioso efeito de acumulação que fazia crescer 

a expectativa relativamente a uma próxima declaração: um 

exercício para adivinharmos a profissão que teria a pessoa que 

vinha a seguir antes de ela a declarar publicamente e depois 

o exercício de medirmos essa revelação de encontro a precon-

ceitos que nos levavam a conclusões baseadas fundamental-

mente no aspeto exterior da pessoa. Uma senhora fina que se 

apresentou quase no fim de espetáculo, por exemplo, chocou o 

público quando começou a dizer “se setenta e duas prostitutas 

incomodam muita gente…” As profissões das pessoas – ou a 

falta delas – costumavam ser um cartão de visita social num 

tempo em que os empregos não eram assim tão poucos, mas 

tornaram-se hoje uma linha de fratura em que se jogam im-

portantes lutas sociais e políticas. Como tal, elas são também 

um assunto candente para um espetáculo de teatro, em es-

pecial num contexto em que os trabalhadores do espetáculo 

estão eles próprios sujeitos a uma degradação semelhante no 

seu estatuto profissional.

Por entre as apresentações individuais, havia alguns momen-

tos de silêncio algo sinistro quebrado apenas pelo som de fra-

ses anónimas por parte da produção e perlo ruído de máquinas 

de dinheiro, bem como uma orgia ensurdecedora de barulho 

em que durante alguns instantes todos falavam mais alto do 

que outros. Não era claro o que diziam (embora tivesse havido 

um curto monólogo fabuloso no final), mas enquanto espaço 

livre em que as pessoas podiam gritar ou sussurrar o que lhes 

ia no pensamento, aqueles poucos minutos pareciam ser de 

genuína libertação tanto para os atores como para o público.

No final do espetáculo, os atores desciam do palco para a sala, 

desconstruindo a quarta parede de modo a sugerirem novos 

formatos de comunidade e da sua relação com o teatro. É 

tremendamente importante que seja ainda possível irmos ao 

teatro e sermos invadidos por sentimentos como a compaixão 

e a raiva ao mesmo tempo. Alguns espectadores pareciam 

pensar que não era aquilo o que o teatro devia fazer. Contudo, 

pareceu-me que este espetáculo era exatamente o que o tea-

tro devia estar a fazer agora, ou seja, a contrapor o poder das 

pessoas comuns e do teatro às forças que querem que acre-

ditemos que nada disso interessa. Construir, afinal, um atlas 

histórico e geográfico da sociedade humana num momento 

particular como uma forma de lutar por um futuro sustentado.

Francesca Rayner
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Reconhecer em João Galante e Ana Borralho não tanto uma dupla de artistas mas um casal é central para a compreensão do seu 

trabalho. A dupla pressupõe, ou pelo menos admite, a conjugação de duas forças, enquanto neste casal essa conjugação torna-se 

uma só. Não é impunemente que em todos os seus trabalhos em conjunto eles nunca estejam frente a frente. O frente a frente, em 

Galante-Borralho, é o de um casal com o seu público. Mesmo em “No Body Never Mind 001”, em que o público os rodeava num 

círculo, Galante estava virado para uma metade do público, e Borralho para a outra. Tal como nos retratos de família, eles não se 

olham – eles olham-nos. Essa é uma das razões para que o feminino e o masculino, no seu trabalho, seja simultaneamente revelado 

e invertido. Eles não operam na dicotomia, mas no símbolo unificado. Também não se trata de um jogo de máscaras de quem-é-

quem. O trabalho de Galante-Borralho não é dois-em-um, mas uma unidade separada em dois corpos. A identificação de um implica 

a iconografia contida no outro. Sem cara, não há coroa.

Rui Catalão, Lab 11 / Re.Al

// sOBRE ANA BORRALhO & JOÃO GALANTE

Conheceram-se enquanto estudavam Artes Plásticas no 

AR.Co. enquanto atores / cocriadores trabalharam regu-

larmente com o grupo de teatro oLHo. Desde 2002 que 

trabalham em parceria, destacando as peças Mistermis-

smissmister (2002), Glin Gló (2002), I Love You (2003), Girl 

Play Boy (2004),  No Body Never Mind, 001 (2004), No Body 

Never Mind, 002 (2005), No Body Never Mind, 003 (2006), 

sexyMF (2007), Uníssono (2007), an I for an I (2007), I put 

a spell on you (2007/2008), Meatphysics (2008),  Untitled, 

Still Life (2009), Meeting Room (2009), Gritos de Artistas 

(2010) e World of Interiors (2010). 

Desenvolveram conjuntamente com Mónica sa-

mões, o projeto No Jogo do Desejo ou o Choque Frontal 

(workshops/ateliers para um público jovem-2008), a 

realização do vídeo documentário Eu Não Tu (2009) e o 

espetáculo infantojuvenil A Linha ou O Deserto já não é 

uma casa vazia (2009).

Desde 2004 que os seus trabalhos são apresentados em 

Festivais internacionais em Portugal, França, espanha, 

suiça, escócia, Brasil, emiratos Árabes Unidos, itália, 

Alemanha, Austrias e Praga. 

são membros fundadores da banda de não-músicos 

Jimmie Durham e da Associação casaBranca.

encontram-se, presentemente a produzir com a casa-

Branca o Festival de Artes Performativas - verão Azul, 

em Lagos/Algarve-Portugal, e os seus novos projetos 

performáticos Atlas (100 pessoas) (2011) e  Linha do Ho-

rizonte (2012).

BIOGRAFIAs

ana BoRRaLHo & JoÃo GaLante

Outeiro, com chancela da JACC Records, é o título do dis-

co do mais recente projeto de Luís Vicente que, nesta 

nova aventura musical se junta a Francesco Valente e 

oori shalev. A música resultante deste encontro entre 

três músicos de diferentes nacionalidades, onde a iden-

tidade de cada indivíduo é irredutível, situa-se algures 

entre música do mundo e o jazz, sendo a improvisação o 

elemento comum que providencia o cimento agregador 

das experiências e visões musicais em confronto. 

Tendo o jazz como núcleo central da sua atividade, Luís 

Vicente tem demonstrado a sua ampla visão musical, 

participando em formações alargadas mais populares, 

mas também em projetos inovadores, nomeadamen-

te, na área da música eletrónica. Já Francesco Valen-

te tem-se destacado como membro dos Terrakota e da 

Tora Tora Big Bang, entre outros, e oori shalev assenta 

a força motriz das suas sonoridades jazzísticas nas in-

fluências que importa das suas longas estadias de es-

tudo na Índia.

cAFé-cOncERTO / FOYER

17 out

luís VICente trIo
LUÍs VICENTE (PT),  FRANCEsCO VALENTE (IT) e OORI shALEV (IL)

qua 22h00 | 60 min. 

preço 2,53 (s/ consumo mínimo obrigatório) // s/ descontos

m/ 12 anos

Lançamento do disco “Outeiro” (JAcc REcORDS) 
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Interpretação
Luís Vicente (trompete e flugelhorn), 

Francesco Valente (contrabaixo)
e oori shalev (percussões)

parceria JACC

apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural

5 sentidos
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Tem estado ativo numa pluralidade de contextos, tendo 

o jazz como núcleo central da sua atividade. Depois da 

sua formação no Hot Clube, tem mostrado a sua ampla 

perspetiva musical em formações alargadas de teor fes-

tivo e popular como os Farra Fanfarra, mas também em 

projetos inovadores, como aquele em que se junta a uma 

das principais figuras da música eletrónica em Portugal: 

Jari Marjamaki.

Tem-se destacado como membro dos Terrakota e da 

Tora Tora Big Band, tendo trabalhado com Né Ladeiras, 

Kika santos e Looples, Maria Viana, Celina Pereira, Da-

zkarieh, Paulo Flores etc

Tem raízes em israel, embora resida e seja parte inte-

grante da efervescente cena musical berlinense. Musi-

calmente, a interação e a perceção auditiva são as prin-

cipais forças motrizes da sua música. Com formação no 

Jazz, como baterista, tem procura ampliar as suas influ-

ências e conhecimentos através de longas estadias de 

estudo na Índia. Todas estas influências são percetíveis, 

por exemplo, no CD “Gamla Tarang”, onde usa potes de 

barro, criando originais ambientes sonoros.

BIOGRAFIAs

LuíS vicente | trompete e flugelhorn

fRanceSco vaLente | contrabaixo

ooRi SHaLev | percussões

A cosmicómica A forma do espaço fala-nos do tempo 

em que ainda não havia universo e Qfwfq caia continu-

amente no vácuo juntamente com a desejável Úrsula 

H’x e o (para si) insuportável Tenente Fenimore. Pelo 

que parece, caiam cada um na sua paralela e talvez se 

encontrassem no infinito, isto se a geometria não fosse 

também produto do pensamento... 

Assim sendo o desejo e o ciúme podiam mudar o rumo 

das coisas e será mesmo uma visão apaixonada do belo 

traseiro de Úrsula que fará com que Qfwfq veja as coi-

sas de outro modo. 

Para contar esta história é criado um dispositivo que se 

assemelha a um teatro de sombras e que, tal como a 

“Todas as Cosmicômicas” resulta da reunião de dois livros que Italo Calvino publicou na década de 1960: as cosmicómicas são narrativas 

que começam com um enunciado científico (ou pseudocientífico) sobre as origens do universo e dos planetas e outros temas do passado 

cósmico remoto para dar, em seguida, a palavra ao personagem central de todas elas, que tem o palindrômico e impronunciável nome 

de qfwfq. Ele é testemunha ocular da história de bilhões de anos do universo, presente desde o momento do big bang, onde tudo estava 

reunido num único ponto e a falta de espaço era absolutamente incómoda, e que assiste angustiado ao afastamento das galáxias, sofre 

grandes paixões na época em que a lua se distanciava da terra, joga com átomos, sente ciúmes enquanto cai no vácuo, é expelido por 

uma erupção do vesúvio e vive a patética experiência de ser o último dinossauro vivo. 

O conjunto destes textos reafirma mais uma vez a posição de Calvino como um dos grandes exploradores dos novos caminhos da narrati-

va e um dos maiores clássicos do século XX.

PERFORMAncE E OFIcInA

18 e 19 out

a Forma do espaço
direção artística ANDREsA sOAREs e LÍGIA sOAREs (PT)

70 min. 

qui 10h30 e 15h00 | público-alvo 3º ciclo do ensino Básico 

sex 10h30 e 15h00 | público-alvo ensino secundário

lotação 60 participantes/sessão (plateia no palco)

preço 13
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escrita de Calvino, explora premissas científicas e fan-

tasia, desejo e razão, todo ele feitinho para uma idade 

de descobertas, com humor e mistério naquilo que é tão 

profundamente alegórico à vida e às relações.

No final do espetáculo, os jovens serão convidados a 

experimentar o dispositivo e criar demonstrações que 

contenham, simultaneamente, uma visão científica, po-

ética e performativa.

direção artística
Andresa soares e Lígia soares 

Cocriação e interpretação
Alexandra sargento, Andresa soares

e Lígia soares 
Composição musical João Lucas

Voz off Hugo Amaro 
orientação da oficina Alexandra sargento, Andresa 

soares e Lígia soares 
produção Máquina Agradável 

Coprodução Fábrica das Artes/CCB e Festival Temps 
d’images 2011

Nasceu em Lisboa em 1978. A sua formação divide-se 

entre a dança, o teatro, e as artes plásticas. Desde 2000 

participa como intérprete e criadora em vários projetos 

de dança e teatro nos quais colaborou com sofia Fitas e 

Alexander Gerner, Lígia soares, sara de la Féria e Carlos 

Monteiro, João Garcia Miguel, Nuno M. Cardoso, Ricar-

do Aíbéo, Michel simonot, Ricardo Jacinto, entre outros. 

Das suas criações destaca, “iscas de Peixe Piça – um 

tratado sobre o erotismo”, 2004, “era Uma Coisa Mes-

mo Muito Abstrata”, 2008, a encenação da peça “esta-

dos eróticos imediatos de soren Kierkegaard”, 2009 e “o 

Feitio do Flamingo”, uma peça para a infância apresen-

tada em 2010 na Fábrica das Artes.

Nasceu em Lisboa em 1978. É licenciada em Dança pela 

esDL. 

iniciou o seu trabalho em performance em 1997 na Com-

panhia de Teatro senssurround. 

em 2005 foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian 

para uma residência artística na Tanzfabrik-Berlin. Foi 

também bolseira da Dance WeB 2008 pela impulsTanz, 

Vienna. 

Desde 1999 que desenvolve o seu próprio trabalho do 

qual destaca as peças “Peça Vermelha”, 2011, “Birds and 

Wind”, 2008, “Às origens da Crise”, 2005 e “The end and 

Then”, 2004. 

Como atriz trabalhou com o Teatro Focus, Ricardo Aibéo, 

Lúcia sigalho, Teatro Aberto, entre outros. Participou 

também como atriz em filmes e curtas-metragens de 

vários realizadores entre os quais João César Monteiro 

e João Nicolau. 

Nasceu em Almada em 1975. em 1996 concluiu o Curso 

Profissional de Artes e ofícios do espetáculo do Chapi-

tô. Como complemento à sua formação teve aulas com 

Márcia Haufrecht, Peter Michael Dietz, etelvino Vasques, 

Theodoros Terzopoulos, Nola Rae e Jonh Been. 

No teatro estreou-se na Companhia de Teatro de Alma-

da, onde foi atriz residente entre 1998 e 2001. 

Trabalhou com atriz e performer em projetos de Juve-

nal Garcês, eduardo Condorcet, Karas, Cláudio da silva, 

entre outros. Foi coautora dos espetáculos “Apenas Jar-

dim”, 2008 e “Goreti e os homens de cristal” 2011. 

integrou a companhia de teatro para a infância o sonho 

de 2002 a 2006. Lecionou um Curso de Formação Teatral 

a alunos do ensino básico, promovido pela C.M.sintra. 

em televisão participou em telefilmes e dobragens.

Nasceu em Lisboa em 1964. iniciou os estudos musi-

cais aos 8 anos, diplomando-se com alta classificação 

no curso superior de piano do Conservatório Nacional. 

estudou Jazz no Hot Club de Lisboa e composição na es-

cola superior de Música de Lisboa.

Colaborou como músico, produtor e diretor musical em 

numerosas gravações e espetáculos ao vivo do grupo 

“ena Pá 2000”, João Afonso, entre outros. 

Desde 1989 dedica-se à composição de música de cena 

colaborando com Lúcia sigalho, Fernanda Lapa, Mário 

Trigo, isabel Medina, António Feio, Pedro Carmo, Cristi-

na Carvalhal, Lígia e Andresa soares, Diogo Dória, João 

Garcia Miguel, Clara Andermatt, João Fiadeiro, Paulo 

Ribeiro, Rui Lopes Graça, Amélia Bentes, Marta Lapa, 

Aldara Bizarro e olga Mesa. 

Nasceu em 1976 e vive em Lisboa. 

Tem o bacharelato em Cinema da escola superior de Te-

atro e Cinema. 

Desde 1997 que escreve e encena para teatro, apresen-

tando Uma a Uma Todas As Flores ou Azul Morre Ver-

melho1997, A Cabeça do escritor, texto de Hugo Amaro, 

encenação em colaboração com Rogério Nuno da Costa, 

2001; A Casa do incesto, 2002; sickcom, 2004; Apenas 

Jardim, em colaboração com Alexandra sargento, 2008. 

Criou várias peças musicais, entre as quais Barthes & 

Mandrake, 2001 eCabaret Para 3 Atores, 2003. 

Como ator trabalhou com encenadores comoJoão Mello 

Alvim, António Pires, Ruy Pessoa, entre outros. em ci-

nema participou como ator em diversos filmes e curtas-

metragens.

BIOGRAFIAs

anDReSa SoaReS

LíGia SoaReS

aLeXanDRa SaRGento

JoÃo LucaS 

HuGo amaRo 
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À volta de uma mesa, que será também o palco, nove 

atores. estas duas peças concentradas em apenas um 

ato, a de Tchékhov e a de Brecht são como duas pe-

quenas partituras. A Boda de Tchékhov – traduzida li-

vremente por Miguel Castro Caldas e com vestígios do 

Dicionário de Linguagem de Marinha Antiga e Atual dos 

Comandantes Humberto Leitão e J. Vicente Lopes, citados 

por Mário Cesariny em A Pena Capital – tem salões e 

danças que se ouvem ao fundo, mas são, sobretudo, so-

los que se ouvem à frente. A Boda de Brecht é uma poli-

fonia, de vozes, copos, brindes e comida, travada aqui e 

ali, pelas histórias da noiva.

TEATRO

26 e 27 out

a(s) Boda(s)
encenação BRUNO BRAVO (PT) | PRIMEIROs sINTOMAs

sex e sáb 21h30 | 75 min.

preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis (ver pág. 66)

m/ 12 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL
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encenação Bruno Bravo
dramaturgia Miguel Castro Caldas 

tradução de A BODA de Anton Tchékhov 
Miguel Castro Caldas

tradução de A BODA de Bertolt Brecht Jorge 
silva Melo e Vera san Payo de Lemos

Interpretação Ana Brandão,
António Mortágua, Bruno simões,

David Almeida, inês Pereira, Luz da Camara, 
sandra Faleiro, Ricardo Neves-Neves

e sofia Vitória
música sérgio Delgado

espaço cénico e figurinos stéphane Alberto
luz José Manuel Rodrigues

Coprodução Primeiros sintomas/ZDB
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Bruno Bravo é licenciado pela escola superior de Teatro 

e Cinema, ramo de atores; e frequentou o quarto e quinto 

anos da licenciatura bietápica de encenação na mesma ins-

tituição. e cofundador e diretor artístico do grupo de teatro 

Primeiros sintomas e frequenta o primeiro ano do mestra-

do de estudos Teatrais na Faculdade de Letras de Lisboa.

Lecionou a disciplina de interpretação na escola Profis-

sional do Montijo (2003/2004), Centro Politécnico do Fun-

chal (2004/2005), escola de Artes e Tecnologias de Lisboa 

(2009/2010). Leciona a disciplina de interpretação na escola 

superior de Teatro e Cinema (2006/2009).

em teatro, como ator, participou nos espetáculos: 

o FiM oU TeNDe MiseRiCÓRDiA De NÓs (encenação Jorge 

silva Melo); 

FATZeR, (enc. Jorge silva Melo); 

Aos QUe NAsCeRAM DePois De NÓs (enc. Jorge silva 

Melo); 

NA seLVA DAs CiDADes, (enc. Jorge silva Melo); 

UNiVeRsos e FRiGoRÍFiCos (enc. Manuel Wiborg); 

o AMANTe De NiNGUÉM (enc. Manuel Wiborg); 

ViDAs siLeNCiosAs (enc. João Fiadeiro); 

o ATeNDeDoR De CHAMADAs (enc. António simão); 

AReeNA (enc. Carla Bolito e Rafaela santos); 

soB o BosQUe De LeiTe (enc. sandra Faleiro); 

MoMo (enc. sandra Faleiro); 

CoWBoY MoUTH (enc. Francisco salgado); 

o ALBATRoZ (enc. Francisco salgado); 

MeRLiM oU A TeRRA DeseRTA (enc. João Brites); 

BARTLeBY (enc. João Meireles); 

esCADAs ToRTAs seM CoRRiMÃo (enc. Carlos Gomes); 

A TeMPesTADe (enc. Tim Caroll); 

A MÃe (enc. Gonçalo Amorim); 

o HoMeM eLeFANTe (enc. sandra Faleiro).

Com os Primeiros Sintomas encenou os espetáculos: 

DiVisÕes (Living Quarters), de Brian Friel (Casa Convenien-

te. 2001); 

o ViDRo, de Bruno Bravo e Francisco Luís Pereira (Casa 

Conveniente. 2002); 

FRANKeNsTeiN, a partir de Mary shelley (abril em maio. 

2002); 

A MoNTANHA TAMBÉM QUeM, de Miguel Castro Caldas 

(abril em maio. 2003); 

o HoMeM Do PÉ DiReiTo, de Miguel Castro Caldas (abril 

em maio. 2003); 

eNDGAMe, de samuel Beckett (Coprod. Teatro Meridional. 

dezembro 2003/2005. Globo de ouro 2004 para melhor es-

petáculo de teatro); 

CoNTo De NATAL, de Miguel Castro Caldas (abril em maio. 

2004); 

NUNCA TeRRA, de Miguel Castro Caldas (Culturgest. 2005); 

É BoM BoiAR NA BANHeiRA, de Miguel Castro Caldas 

(Chapitô. 2005); 

o MoRTo e A MÁQUiNA, de Fernando Villas-Boas. (Teatro 

da Trindade. 2006); 

e AGoRA BAiXoU o soL, de Miguel Castro Caldas (Teatro 

Maria Matos. 2007); 

A RePARTiÇÃo, de Miguel Castro Caldas (Culturgest. 2008); 

LiNDos DiAs, de samuel Beckett (ZDB/Negócio. 2009); 

HeDDA GABLeR, de Henrik ibsen (ZDB/Negócio. 2009); 

MeNiNA JÚLiA, de August strindberg (ZDB/Negócio. 2009); 

MARiA MATA-os, de Miguel Castro Caldas (Teatro Maria 

Matos 2010).

Fora dos Primeiros Sintomas encenou:

QUeM TeM MeDo De ANToN TCHeKoV? (TeP/Teatro Mu-

nicipal Baltazar Dias. 2003); 

TARTUFo, de Molière (TeP/Teatro Municipal Baltazar Dias. 

2005); 

MACBeTH, de William shakespeare (Teatro da Trindade. 

2006).

em cinema trabalhou com Manuel Mozos, Margarida Gil, 

sandro Aguilar, José Nascimento, Galvão Teles e edgar 

Feldman.

BIOGRAFIA

BRuno BRavo 

A criação de uma personagem é, talvez, um dos desafios 

mais estimulantes em teatro. imprimir-lhe a unicidade 

que se impõe e, ao mesmo tempo, fazê-la elemento in-

tegrante de um todo, como, por exemplo, num ensaio de 

orquestra o solista dependerá sempre do silêncio dos 

outros, requer um profundo exercício de criatividade e 

de trabalho de ator. 

A partir desta premissa de encontro/confronto entre o 

eu e o nós e a propósito da apresentação de A(s) Boda(s), 

o encenador Bruno Bravo propõe a exploração da figura 

do coro, desafiando os participantes a auscultarem as 

suas possibilidades dramáticas, a partir das propostas 

individuais de cada um, procurando, na prática, com-

preender um pouco melhor este espaço onde o indivi-

dual e o coletivo habitam. esta oficina culmina com uma 

apresentação informal do trabalho coletivo. 

OFIcInA DE TEATRO

27 out

teatro.lírICo ou dramÁtICo?
orientação BRUNO BRAVO (PT)

sáb 15h00 às 19h00

público-alvo m/ 16 anos curiosos e interessados pela área do teatro

lotação 12 participantes

preço 253 (inclui bilhete para A(s) Bodas(s), 27 out) // s/ descontos 
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Seria Édipo o marido da sua própria mãe ou filho de sua mu-

lher?

E os seus filhos, seriam também eles seus irmãos, filhos de 

sua mulher ou seria a sua mulher avó dos seus próprios filhos?

E ainda, seria Creonte seu tio ou seu cunhado?

Depois do êxito da primeira apresentação, Édipo regres-

sa à programação do Teatro Viriato. Um espetáculo obri-

gatório, marcado pela mestria do encenador e pela en-

trega dos intérpretes na desconstrução de uma tragédia 

grega. sem qualquer adereço ou objeto, apropriam-se 

da essência da história, reinterpretam os pormenores 

e da tragédia fazem comédia. o herói trágico de sófo-

cles que é paradigma, é complexo, é impulso, é cólera, 

é fatalidade, é logos, é pathos, é ethos, é hybris, é mias-

ma, é eros, é thantos, e mais uma grande quantidade de 

‘is’, ‘eisis’, ‘thos’ e ‘thas’ deu lugar a um Édipo azarado, 

desajeitado que é escorraçado, assediado, vilipendiado, 

enxovalhado e aleijado e mais uma grande quantidade 

de ‘puns!’, ‘aus!’, ‘ais!’, ‘trunges!’ e ‘fsssts!’. o que é cer-

to é que de gatas, de pé, de bengala, a rastejar, ao colo 

ou às cavalitas, Édipo não vai poder escapar. Ao tentar 

livrar-se do seu infortúnio, Édipo arrasta o público numa 

viagem de ritmo acelerado feita de gargalhadas…

Desta vez, a cómica fuga de Édipo ao seu terrível destino, 

agora reinventada, pode ser vista também em contexto 

escolar (ensino secundário), permitindo uma enorme 

reflexão e diálogo na sala de aula sobre a apropriação do 

texto e a própria reinterpretação de um clássico.

TEATRO

31 out, 01 e 02 noV

ÉdIpo
encenação JOhN MOwAT | COMPANhIA DO ChAPITô (PT)

50 min. 

qua e sex 15h00 | ensino secundário

preço 13

qui e sex 21h30 | m/ 12 anos

preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis 

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL 
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Criação Coletiva 
direção artística José Carlos Garcia

encenação John Mowat
Interpretação Jorge Cruz, Marta Cerqueira e Tiago Viegas

desenho de luz samuel Rodrigues
produção Francisco Leone e Tânia Melo Rodrigues
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A Companhia do Chapitô foi criada em 1996.

Valoriza a comédia pelo seu poder de questionar todos 

os aspetos da realidade física e social.

Cria, desde a sua fundação, espetáculos multidiscipli-

nares assentes no trabalho físico do ator num processo 

coletivo e em constante transformação, que convidam 

à imaginação do público, e que se relacionam estreita-

mente com este.

Comunica, essencialmente através do gesto e da ima-

gem, quebrando as barreiras linguísticas e afirmando a 

sua vocação universal, o que lhe permite uma relação 

muito próxima com os espectadores e que resulta em 

itinerância nacional e internacional.

Desde a sua formação produziu 31 criações originais, 

apresentadas em Portugal e um pouco por todo o mun-

do: Brasil, Cabo Verde, China, Colômbia, eslováquia, es-

panha, Finlândia, França, irão, itália, Noruega e suécia.

comPanHia Do cHaPitô
“Nem sequer uma cadeira.” Assim começa esta peça despida de artefactos e ornamentos. No início desta criação muitos 

foram os objetos a que demos vida, e que por sua vez nos deram jogo. Como sempre, nestas andanças da Companhia, é o 

jogo que nos diverte e apraz. Mas embora tudo seja possível, é sempre preciso fazer escolhas. Com base em improvisações, 

destinadas a explorar e compreender melhor o mito de Édipo, encontrámos esta forma despojada para este espetáculo.

Jorge Cruz

Toda a preparação de um espetáculo implica um processo de procura constante por parte de todos os elementos que o inte-

gram. É assim que se faz na Companhia do Chapitô.

Passamos dias e dias a imaginar o espetáculo, a recolher e a partilhar ideias, a fazer uma triagem, a criar condições para 

que o desafio de trabalhar em colaboração seja palpável e no final um prazer para todos.

Desta vez o mito de Édipo foi o nosso entusiasmo e o nosso desafio na sala de ensaios. Encontrámos várias interpretações 

acerca deste mito e depois de muitas leituras e improvisos chegámos a nossa própria versão. Sem qualquer adereço ou 

decoração cénica, sem obedecer a todas as condições da tragédia clássica, apropriámo-nos de factos e reinterpretámos 

pormenores, desmistificámos oráculos e da tragédia fizemos comédia.

Reinventámos Édipo, sem complexos.

Marta Cerqueira

Destino ou Karma? Livre arbítrio ou desígnio dos Deuses?

O facto é que da tragédia, Édipo não se livra!

No nosso caso o drama, para não variar, transforma-se em comédia.

Édipo, tentando livrar-se do seu infortúnio acaba por arrastar outras pessoas consigo. Alguns das quais até lhe são bastante 

chegadas…pobre Rei Édipo.

Tiago Viegas

// sOBRE éDIPO BIOGRAFIA
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e se de repente o Teatro Viriato passasse a ser uma casa 

onde moraram pessoas? e se se encontrassem pedaços 

de recordações dessas pessoas em lugares estranhos 

do Teatro? e se esses vestígios fossem provas claríssi-

mas de que tu (sim, tu) és descendente de alguém que 

aqui viveu?

Uma investigadora procura familiares perdidos. Jun-

ta todos os elementos. Da sua investigação sairá uma 

enorme árvore genealógica dos habitantes do Teatro.

se não acreditas, então vem fazer uma visita à casa an-

tiga que já não existe. Nessa visita, o Teatro revelar-te-á 

os verdadeiros segredos de quem aqui viveu.

TEATRO

08 a 10 noV

a VerdadeIra hIstórIa do teatro
encenação INÊs BARAhONA (PT)

90 min. aprox.

qui 10h30 e 15h00 | público-alvo 3º e 4º anos do 1º ciclo

sex 10h30 e 15h00 | público-alvo 5º e 6º anos do 2º ciclo

lotação limitada 50 lugares/sessão

preço 13

A visita ao Teatro Viriato será precedida de uma sessão de trabalho na escola,

a realizar na sala de aula, e a combinar com os professores, aquando da marcação. 

sáb 16h30 | público-alvo Famílias (m/ 8 anos)

lotação limitada 50 lugares 

preço 2,53 // s/ descontos

©
 L

uí
s 

M
ar

ti
ns

projeto inês Barahona
Com Lucília Raimundo,

Luís Godinho, Manuela Pedroso,
Miguel Fragata e Vera Alvelos

apoio aos figurinos Maria João Castelo
Consultoria artística Catarina Requeijo, 

Dora Batalim e Giacomo scalisi
produção Maria Matos Teatro Municipal/

Meninos exemplares
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em 2010, a programadora do Projeto educativo do Teatro Maria Matos, susana Menezes, propôs-me o seguinte: pen-

sando que queria utilizar o espaço todo do teatro para programar e pensando que o seu público menos fiel se situava 

na faixa entre os 6 e os 12 anos, pediu-me que pensasse numa proposta de programação criada e realizada por mim.

A partir destas premissas, nasceu A Verdadeira História do Teatro, um projeto que se propõe ocupar variados espaços no 

interior do teatro e que procura criar laços de parentesco fortes entre as crianças desta faixa etária e o teatro.

A Verdadeira História do Teatro desenrola-se assim em dois momentos: um primeiro, em que o teatro procura a escola 

para encontrar sinais do seu passado no passado das crianças, um segundo, em que as crianças visitam o teatro e se 

confrontam com provas claras da relação dos seus antepassados com o espaço que visitam.

essas “provas claras” são, por exemplo, programas de espetáculos antigos em que o nome de um avô é referido na 

ficha artística, ou um bisavô que é ilustre admirador de uma velha atriz adotada pelo teatro. essa “visita” feita num 

segundo momento, é, na realidade, o encontro com um conjunto de espetáculos camuflados de visita. esses pequenos 

espetáculos acontecem em espaços como a carpintaria, zonas técnicas, o monta-cargas ou o pequeno recanto re-

cheado de cacifos onde as senhoras da limpeza trocam de roupa. em cada teatro haverá a oportunidade de descobrir 

lugares normalmente não visitados e acessíveis. Aí, estarão uma falsa cenógrafa, uma atriz muito velha que é tolerada 

e a quem é permitido viver no teatro, um ator em permanente estado de ensaio, um crítico singular que vive obcecado 

com os pequenos sinais das grandes atrizes, ou uma descendente enigmática de um casal circense.

ou seja, o objetivo é o de criar uma verdadeira ambiguidade entre a realidade e a ficção. Deixar que no final sejam as 

crianças, elas próprias, a retirar as suas conclusões acerca desses momentos vividos no teatro. se eles constituem 

uma ida ao teatro, se são uma visita ao teatro, de que natureza de coisa se fala. e, de preferência, que levem com elas 

a inquietação de um passado familiar que vale a pena descobrir.

// BREVE hIsTORIAL DO PROJETO A vERDADEIRA HISTóRIA DO TEATRO

Nasceu em Lisboa em 1977. É licenciada em Filosofia e 

Mestre em estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa. sob a direção de Madale-

na Victorino, ingressou no Centro de Pedagogia e Animação, 

do Centro Cultural de Belém onde, entre 2005 e 2008, de-

senvolveu projetos de relação entre as artes e a educação. 

Desde então, tem trabalhado em diversas áreas criativas, 

nomeadamente na escrita e na dramaturgia, com Madale-

na Victorino, Giacomo scalisi, Teatro Regional da serra de 

Montemuro e mais recentemente com Catarina Requeijo, 

na assistência de encenação ao espetáculo Amarelo. Tem 

contribuído com o desenho de oficinas para a programação 

da Artemrede – Teatros Associados e Teatro Maria Matos. 

Tem realizado cursos na área da escrita criativa destinados 

a professores e adultos em geral, no sou – Movimento e 

Arte e na Fundação Calouste Gulbenkian.

Formou-se em teatro, na escola superior de Teatro e 

Cinema. em Coimbra frequentou o Curso de Línguas e 

Literaturas Modernas - Variante estudos Portugueses e 

teve formação no CiTAC (Círculo de iniciação da Acade-

mia de Coimbra), onde teve a oportunidade de trabalhar 

profissionais de diversas áreas das artes do espetáculo. 

Tem diversificado a sua atividade profissional enquan-

to intérprete, em assistência de encenação, direção 

de movimento e expressão corporal, encenação, com 

Madalena Victorino, Rogério de Carvalho, João Miguel 

Rodrigues, João Brites, Ana Luísa Guimarães, António 

simão, stephan Jürgens, entre outros. Tem igualmente 

desenvolvido atividade dramatúrgica.

Trabalha como ator desde 1998. Curso de Atores/en-

cenadores da e.s.T.C. Frequentou a École des Maîtres. 

entre outros, trabalhou com Ávila Costa, Mário Trigo, 

Madalena Victorino, João Brites, Martim Pedroso, Ana 

Lacerda, susana Arrais, Claudio Hochman, Ana Borralho 

e João Galante, Giacomo scalisi, Ainhoa Vidal, Alfredo 

Martins, Maria Ruostepwro, João Ricardo e António La-

tella, com quem trabalha regularmente desde 2006 em 

itália. Trabalhou regularmente com os Artistas Unidos 

entre 2007 e 2009. Foi Assistente de encenação de Jor-

ge silva Melo, António simão, José Carlos Garcia e John 

Mowat.

É atriz, professora de Teatro e Dança Criativa, leitora 

de histórias. Tem a licenciatura de Teatro Formação de 

Atores e encenadores da e.s.T.C. Desde 1986 trabalha 

como atriz profissional em diversas companhias teatrais 

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

Teatro Meridional, Casa Conveniente, entre outros). Fre-

quentou o Curso de Monitores de Dança para a Comuni-

dade do Fórum Dança em 1992/93, tendo desenvolvido 

uma extensa atividade nesta área pedagógico-artística 

com grupos de diferentes faixas etárias em contextos 

culturais e sócio-educativos diversos. Participou como 

intérprete na área da Dança em projetos coreográficos 

de Margarida Pinto Coelho, Paulo Henrique e Madalena 

Victorino.

Nasceu no Porto, em 1983. Licenciou-se em Teatro na 

esTC e completou o Bacharelato na esMAe. Trabalhou 

em Teatro com Jorge Andrade, Cristina Carvalhal, Ca-

tarina Requeijo, Rafaela santos, Madalena Victorino, 

Giacomo scalisi, Agnès Desfosses, Pompeu José, José 

Rui Martins, José Carretas e Gabriel Villela. em Dança, 

trabalhou com Madalena Victorino e em Cinema com 

Pedro Palma e Maria Pinto. Desenvolve regularmente 

trabalhos de relação entre as artes e a educação para 

o Teatro Maria Matos, Casa das Histórias - Museu Paula 

Rego, Artemrede, eGeAC, CCB e Gulbenkian.

Nasceu em Lisboa, em 1976. Licenciada em Ciências 

Psicológicas pelo isPA, tem formação artística comple-

mentar nas áreas visuais e performativas. Desenvolve 

intensa atividade na área da educação pela / para a arte 

na conceção, coordenação e orientação de inúmeros 

projetos de componente artística e educativa com e para 

públicos vários, colaborando com diversas instituições 

das quais destaca o CCB, o Centa, a BM Torres Vedras, a 

FCG e a DGLB

BIOGRAFIAs

inêS BaRaHona 

LucíLia RaimunDo

LuíS GoDinHo 

manueLa PeDRoSo 

miGueL fRaGata 

veRa aLveLoS



Mostra de dança

15 a 17 NOV’12
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PROGRAMA

15 NOV quinta

21h30 

VONTADE DE TER VONTADE
de e com CLÁUDIA DIAS

| 50 min. 

16h30 

GUINTCHE
de e com MARLENE FREITAS

| 45 min. aprox.

21h30 | c/ 2 intervalos 

A PRIMEIRA DANÇA DE URIZEN
de e com LUÍS GUERRA 

| 15 min. 

WASTELAND
ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO 

| 40 min. aprox.

DANZA RICERCATA
de JOANA GAMA e TâNIA CARvALhO 

| 45 min.

18h00 

27 OSSOS
de TâNIA CARvALhO 

| 45 min.

21h30 

UM GESTO QUE NÃO PASSA
DE UMA AMEAÇA
de e com SOFIA DIAS e vÍTOR RORIZ 

| 40 min. aprox.

16 NOV sexta 17 NOV sábado

Preços: 5€ (por sessão) / 20€ (programa completo) esPAçO cRiANçA disPONíVelm/ 12 anos

15 NOV   qui 21h30    lotação limitada (plateia no palco)    50 min.  
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15 NOV   qui 21h30    lotação limitada (plateia no palco)    50 min.  
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L’Art Brut marca o regresso dos Wraygunn aos discos, 

depois de uma longa pausa. o quarto álbum de originais 

do coletivo dirigido por Paulo Furtado trilha o caminho 

dos discos anteriores: a constante renovação do legado 

do rock’n’roll através da exploração da sua relação com 

as fundações da música negra norte-americana, numa 

atitude que, sem nunca ser revivalista, bebe no passado 

para apontar o futuro, e da qual resulta um som próprio, 

que embora universal é intemporal e marcante na iden-

tidade.

Do concerto de apresentação deste último álbum espe-

ra-se o vinco identitário de um grupo que se reinventa 

em palco e nunca desistiu de deixar a sua marca na últi-

ma década da mais moderna e esclarecida música feita 

em Portugal!

MÚSIcA

22 noV

wraygunn

qui 21h30 | 70 min.

preços: C (103 a 203) / Jovem 53 // descontos aplicáveis 

m/ 6 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL
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esta peça para o público dos 0 aos 36 meses funciona 

como um pequeno jogo, um livro aberto que configu-

ra e apresenta ambientes, gerando diversas variações 

de estímulos cognitivos. estes pequenos mundos são 

construídos a partir de formas e sons muito simples, 

complementados pela gestualidade e pela presença 

dos intérpretes em cena. os intérpretes são habitantes, 

exploradores e construtores de um mecanismo de fa-

bricação de imaginário e de estímulos à perceção e ao 

conhecimento.

o dispositivo de apresentação da peça é constituído por 

um espaço em branco onde todas as formas, cores e 

imagens utilizadas adquirem especial contraste e re-

levo. os objetos utilizados em cena funcionam como 

extensões do corpo dos intérpretes, criando diversas fi-

guras e imagens animadas pelo movimento dos corpos 

em cena. o ambiente sonoro é uma construção a partir 

da mistura de sons da natureza com pequenos aponta-

mentos musicais e com a utilização de ruídos produzi-

dos ao vivo. o desenvolvimento da peça é feito de forma 

orgânica, cada novo quadro produzido introduz novas fi-

guras que habitam mundos sensoriais em transforma-

ção constante. As figuras produzidas são evocativas e os 

quadros tem como propósito o exercício da capacidade 

de reconhecimento e apreensão de formas, volumes e 

ambiências sonoras.

Dentro dos pequenos mundos criados há espaço para a 

exploração de conceitos simples como aparecer e desa-

parecer, reconhecer partes do corpo, estar próximo ou 

distante, a leveza e o peso, etc. o fundamental é a cria-

ção de um espaço de relação com o olhar, com o ouvir e 

com o desenvolvimento da curiosidade.

DAnçA

24 noV

pequenos mundos
de e com JOCLÉCIO AzEVEDO e TEREsA PRIMA

sáb 10h00 e 11h45 | 35 min.

público-alvo dos 0 aos 36 meses

lotação limitada 20 bebés

preços: 153 (1 bebé + 2 adultos) ou 103 (1 bebé + 1 adulto) // s/ descontos 
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Conceção, interpretação, espaço cénico Joclécio Azevedo e Teresa Prima
desenho de luz, montagem e operação luz e som igor Pittella
produção executiva (itinerância) Circular Associação Cultural

encomenda da Câmara Municipal do Porto através da Fundação Ciência
e Desenvolvimento (serviço educativo)

apresentado no âmbito da rede de programação cultural
5 sentidos

Fundados em 1999 por Paulo Furtado, os Wraygunn editaram três álbuns que marcaram a primeira década deste século, 

entre 2001 e 2007. 

Soul Jam (2001), o seu primeiro longa-duração, apresenta um som único entre nós, alicerçado no rock’n’roll mas carregado 

de referências de música negra, nomeadamente soul, funk e hip hop. 

Eclesiastes 1.11 (2004) apresenta algumas alterações no line-up da banda que se virão a revelar decisivas. Recheado de 

grandes canções, marca a chegada aos Wraygunn de Selma Uamusse, aprofunda a relação da banda com os elementos 

chave da cultura negra norte-americana, desta vez o gospel e os blues, cruzados com mestria com o músculo do melhor 

rock’n’roll, e abre-lhes as portas do mercado francês com vendas superiores a 10 mil unidades e o apoio entusiástico da cri-

tica gaulesa estando entre os melhores discos do ano para publicações de referência como a Inrockuptibles ou a Rock & Folk. 

Shangri-La, o seu terceiro álbum, chega às lojas em 2007, consolidando os Wraygunn como uma das mais importantes ban-

das nacionais da sua geração. Unanimemente considerado o melhor disco desse ano pela crítica nacional, Shangri-La está 

mais uma vez impregnado de soul e funk, mas está também inundado de eletrónica analógica e de muito groove disco, sem 

nunca deixar de ser fiel à forte personalidade da banda, herdeira do mais irreverente e iconoclasta rock’n’roll e mostra-nos 

uns Wraygunn  ao nível do melhor que se faz em qualquer parte do mundo, como confirma o estatuto de cabeça de cartaz 

que conquista em território francês.

2012 marca o regresso dos Wraygunn aos discos, depois de um intervalo maior do que o habitual, devido ao facto de Paulo 

Furtado ter estado a trabalhar na obra-prima de Legendary Tigerman: Femina. Produzido por Nelson Carvalho e Paulo 

Furtado, L’Art Brut retoma o caminho dos anteriores discos dos Wraygunn: a constante renovação do legado do rock’n’roll 

através da exploração da sua relação com a mais profunda música negra norte-americana, numa atitude que, sem nunca 

ser revivalista, bebe no passado para apontar o futuro, e da qual resulta um som próprio embora universal, intemporal e 

perfeitamente identificável. 

// sOBRE Os WRAYGUnn
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Nasceu no Brasil em 1969. Vive e trabalha no Porto desde 

1990. Desenvolve o seu trabalho coreográfico desde 1999, 

participando regularmente em projetos de investigação, 

colaboração e residências artísticas em diversos contex-

tos. Paralelamente trabalha como performer e desenvolve 

ações de formação na área das artes performativas. Foi um 

dos membros fundadores do Núcleo de experimentação 

Coreográfica, tendo assumido a direção artística desta es-

trutura entre 2006 e 2011. A partir de 2010 integra o conselho 

de curadores da Fundação GDA.

Apesar das Evidências (2003), The Melted Mirror (2004), Em 

resumo (2004), Inventário (2007), Open scores (2009), Uma 

peça encomendada (2009) e Alexandria (Fragmentos) (2011) 

são algumas das suas coreografias e performances. Artista 

residente da Circular Associação Cultural em Vila do Con-

de em 2012 e 2013. o seu trabalho desenvolve-se a partir 

de questões ligadas ao corpo, interessando-lhe sobretudo 

a vulnerabilidade da exposição face ao olhar do outro e a 

condição do intérprete como catalizador de imagens.

www.contentor.org

Nasceu no Porto em 1975. estudou dança no Balleteatro e 

no Fórum Dança. Como bolseira do Fórum Dança, Centro 

Nacional de Cultura e GDA estudou ainda em Viena, Nova 

iorque e Índia.

Participou em diversas plataformas de investigação artís-

tica e eventos de improvisação internacionais. Trabalhou 

como intérprete com coreógrafos e encenadores nacionais 

e internacionais. Coreografou em parceria com João Ga-

lante e atualmente a solo apresentando o seu trabalho em 

Portugal e no estrangeiro. Desde 1991 que trabalha na área 

da pedagogia da dança e mais recentemente da expressão 

dramática.

Nos últimos anos os seus projetos envolvem a articulação 

de ações que investem na pesquisa e experimentação, sen-

sibilização de públicos e criação coreográfica.

 http://prima-projectob.blogspot.com

BIOGRAFIAs

JocLécio azeveDo

teReSa PRima 

Duas gerações de músicos portugueses juntam-se sob 

uma lógica de equilíbrio e diálogo entre influências dís-

pares e entre escrita e improvisação. Deste encontro re-

sultou Volta, um disco com a chancela da JACC Records 

lançado em junho e que é apresentado num concerto, 

que tem como convidado especial José salgueiro, na 

bateria.

Figura incontornável dos últimos 30 anos da música 

portuguesa, José Peixoto trabalhou como músico, ar-

ranjador e compositor com alguns dos nomes de pres-

tígio da música portuguesa. o seu mais recente projeto 

El Fad (com dois discos editados entre 2008 e 2010) já 

lhe valeu o prémio Carlos Paredes, em 2001, pelo registo 

Lunar. Já António Quintino é um jovem contrabaixista 

que se tem vindo a notabilizar em variados contextos. 

A sua formação é caracterizada por estar simultanea-

mente assente no jazz e na música clássica.

cAFé-cOncERTO / FOYER

28 noV

JosÉ peIxoto/antónIo quIntIno
e convidado especial JOsÉ sALGUEIRO

qua 22h00 | 60 min. aprox.

preço 2,53 (s/ consumo mínimo obrigatório) // s/ descontos

m/ 12 anos
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Interpretação José Peixoto (guitarra), 
António Quintino (contrabaixo)

e José salgueiro (bateria)
parceria JACC

apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural

5 sentidos
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inspirado pelos poetas e músicos malditos que foram 

consumidos, prematuramente, pela sua própria arte, o 

coreógrafo Paulo Ribeiro mergulha neste conturbado 

ano de 2012 para refletir sobre o lugar que cada indi-

víduo ocupa e se posiciona em relação ao mundo e so-

bre o lugar da dança e a sua responsabilidade poética 

e política. Conduzido pela poesia e força das palavras 

e pela espiritualidade que esses poetas e músicos ali-

mentavam e/ou provocavam, Paulo Ribeiro propõe-se a 

reivindicar para a dança a responsabilidade de motor 

da sociedade e dela própria se colocar nos interstícios 

de uma Humanidade que tem de mudar. Mais do que 

fazer um manifesto, o coreógrafo parte das vozes que 

apareceram numa sociedade em convulsão e que ain-

da acompanham várias gerações, como a de Jim Mor-

risson, para fazer uma leitura dos tempos a partir dos 

paralelismos e diferenças que se pode estabelecer com 

o passado, procurando saber se a sociedade, perante o 

estranho impasse que vive, conseguirá mobilizar-se e 

abrir uma janela para o futuro.

DAnçA

30 noV e 01 dez

JIm (título proVIsórIo)
coreografia PAULO RIBEIRO

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox.

preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 6 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL 
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Coreografia Paulo Ribeiro 
Vídeo Fábio iaquone e Luca Attilii 

Figurinos José António Tenente 
desenho de luz Nuno Meira 

Intérpretes Anna Réti, Carla Ribeiro,
Leonor Keil, sandra Rosado, 

Avelino Chantre, Jorge silva e Pedro Ramos 
Coprodução Companhia Paulo Ribeiro,
Guimarães 2012 - Capital europeia da 

Cultura, Teatro Nacional s. João, 
Teatro Municipal são Luiz e eGeAC

José Peixoto e António Quintino voltam a juntar-se depois da colaboração deste no grupo El Fad, grupo liderado pelo gui-

tarrista. No CD Lunar (José Peixoto – El Fad, galardoado com o Prémio Carlos Paredes, em 2011) ensaiaram uma primeira 

colaboração em duo no tema Na esquina, à espreita (de J. Peixoto). Aí ficou demonstrado que a conversa apenas tinha tido o 

seu início. Agora, com o sentido de explorar esse fértil território, os dois músicos, a partir de música da autoria de J. Peixoto, 

juntam-se na construção de uma identidade forte, personalizada, intimista, que se desenvolve como linguagem contempo-

rânea, universal e, ao mesmo tempo, respeitando a sua origem cultural, mestiça e mediterrânica.

Volta, o mais recente álbum lançado pelo guitarrista José Peixoto e tendo António Quintino como parceiro, apresenta um 

diálogo invulgar entre estes dois instrumentos de cordas: a guitarra e o contrabaixo. A eles se junta, em alguns temas do cd, 

o percussionista José Salgueiro, cúmplice antigo de José Peixoto, emprestando vigor e exotismo à originalidade da proposta.

Sobre a música de José Peixoto disse o crítico e ensaísta Rui Eduardo Paes:

Exemplar é o caso da música de José Peixoto: é jazz e é música portuguesa, e sendo-o, reflete ainda a influência moura na 

Península Ibérica. Peixoto toca a guitarra com as técnicas do oud norte-africano e médio-oriental, como um instrumento me-

lódico e não como o harmónico que o Ocidente convencionalizou. Se o fado e o flamenco tinham emanado de anteriores en-

contros permitidos pelas águas do Mediterrâneo, por esta via projeta-se uma dimensão atlântica. Uma música de viagem, de 

chegadas e partidas, mas também de permanências. Numa altura em que o jazz cada vez mais se define pelas suas práticas 

localizadas, levando inclusive ao surgimento de uma nova palavra para as designar, “glocal” (junção de “global” e “local”), 

a oportunidade da proposta é óbvia. Uma música aquática, mas igualmente vivida em chão firme, este chão que pisamos.

// sOBRE JOsÉ PEIxOTO/ANTóNIO qUINTINO
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A partir do único fragmento que existe de Arianna, a 

inacabada ópera de Claudio Monteverdi, Michèle Anne 

De Mey criou uma coreografia feita à medida para a sua 

intérprete de longa data, a excecional Gabriella iacono. 

embora, inicialmente, Michèle Anne De Mey se tenha 

deixado levar pela transposição coreográfica do senti-

do estrito do texto, este acaba por ser usado para uma 

exploração mais vasta de temas como o abandono e a 

perda de um ente querido. Gabriella iacono encarna 

magistralmente a figura trágica de uma Arianna, de-

vastada pela traição.

Uma peça pungente que revisita os códigos da tragédia 

clássica para os impulsionar na contemporaneidade.

DAnçA

08 dez

lamento - solo pour gaBrIella
coreografia MIChÈLE ANNE DE MEy 

sáb 21h30 | 50 min.

preços: a (53 a 103) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

m/ 12 anos

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL 
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Criado e interpretado por Gabriella iacono
Conceito, coreografia e encenação

Michèle Anne De Mey
assistente de coreografia Grégory Grosjean

luz e cenografia simon siegmann
Figurinos Zouzou Leyens

som Boris Cekevda
música Lamento d’Arianna 

Claudio Monteverdi
produção Charleroi Danses 

Recuperar a memória e cultivar a consciência da rebentação do tempo sem morrer na praia. 

Os ciclos da vida parecem obedecer aos tempos fortes de uma orquestra dirigida por um maestro que nem sempre conhece 

a música, mas que, com enorme capacidade de improvisação, consegue de forma derradeira construir grandes finais. 

Assim vai o mundo que repetida e ciclicamente é possuído por uma espécie de força demoníaca. Nos períodos de rutura 

a voz dos poetas ouve-se mais e melhor. Alguns embalam, outros consomem-se na força do verbo, que é mais forte que a 

própria vida.

Ouvi algures que “quanto maior for a tempestade, menor é a sua duração”. Assim surgiram alguns poetas e músicos, como é 

o caso de Jim Morrison e de tantos outros seus contemporâneos. Aparecem nos interstícios de uma sociedade em convulsão 

e deixam uma voz que acompanha gerações.

Neste ano de 2012, tão conturbado, gostaria de refletir, mais do que nunca, sobre o lugar do que fazemos, do que dançamos, 

da sua responsabilidade política e poética. Será possível efetivar o regresso à poética da política!? Será que os novos tempos, 

à semelhança de outros tempos, podem anunciar o regresso a uma sociedade capaz de idealizar um futuro melhor, ou será 

que, para tal acontecer, nos devemos consumir num delírio autodestrutivo!?

Seja como for “this is our song” – reivindicar para a dança a responsabilidade de motor da sociedade, a possibilidade de ela 

criar também “hits intergeracionais” e de saber colocar-se nos interstícios de uma sociedade que tem de mudar!

Peça para 7 bailarinos, dois videastas, um coreógrafo, um figurinista e músicas de poetas malditos dos anos sessenta e não 

só...

// PAULO RIBEIRO sOBRE JIM (título provisório)
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A Fábula do Peixe que Muda narra a viagem subaquática 

de um peixe chamado Adriano, desde o oceano, de onde 

partira no princípio dos tempos numa corrida desenfre-

ada contra um cardume imparável, até desaguar num 

lugar onde já nada nada, mas onde se ouve muito bem a 

voz quente e calma do oceano, pela qual ele se apaixona 

profundamente. A partir desta fábula, propõe-se uma 

oficina de expressão plástica em que “deixamos de ser 

os meninos que somos para voltamos a ser os peixinhos 

que fomos”, para recordar o lugar onde vivemos secre-

tamente os primeiros nove meses da nossa vida.  

TEATRO E OFIcInA DE EXPRESSÃO PLÁSTIcA

11 a 13 dez

a FÁBula do peIxe que muda
a partir do livro de EMMA DANTE e GIANLUIGI TOCCAFONDO

com GRAEME PULLEyN e MARIA JOÃO CAsTELO

ter a qui 10h30 (pré-escolar, a partir dos 4 anos) e 15h00 (1º ciclo do ensino Básico) | 120 min. 

lotação 1 turma/sessão

preço 23
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Conceção e encenação Madalena Victorino 
com a colaboração de Graeme Pulleyn e 

Maria João Castelo
assistência à encenação Miguel Fragata

Interpretação Graeme Pulleyn
orientação da oficina Graeme Pulleyn e 

Maria João Castelo
espaço cénico e ambiências

Maria João Castelo
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“Now i know the full power of evil. it makes ugliness 

seem beautiful and goodness seem ugly and weak.”

AUGUsT sTRiNDBeRG, The Dance of Death

Há vinte e cinco anos que edgar, um capitão da arti-

lharia sueca, e a sua mulher Alice, uma ex-atriz, vivem 

uma existência infeliz e conturbada, marcada por dis-

putas constantes, acusações brutais e afastamento de 

todos os que os rodeiam. A sua infelicidade, pautada 

pela tirania de edgar, é o centro de todos os conflitos 

matrimoniais que constituem o corpo estrutural deste 

texto. Vivendo numa velha prisão remodelada, na costa 

de uma isolada ilha sueca, edgar e Alice dedicam o seu 

tempo a jogos de poder que ambos dominam com mes-

tria transformando aquela casa num campo de batalha, 

num “inferno vivo”. Apesar de ser essencialmente uma 

peça para dois atores, uma terceira personagem Kurt, o 

primo de Alice que regressa à ilha após quinze anos de 

ausência, desempenha um papel fundamental no de-

senrolar da ação e no despoletar de novas nuances nas 

velhas discussões do casal.

TEATRO

14 e 15 dez

dança da morte
de AUGUsT sTRINDBERG

encenação MARCO MARTINs

sex e sáb 21h30 | duração a definir

preços: B (7,53 a 153) / Jovem 53 // descontos aplicáveis

classificação a atribuir pela CCe

ESPAçO cRIAnçA DISPOnívEL 
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texto Dança da Morte de August strindberg
tradução João Paulo esteves da silva

encenação Marco Martins
Cenografia Artur Pinheiro

desenho de luz Nuno Meira
Figurinos isabel Carmona

Interpretação Miguel Guilherme,
isabel Abreu e sérgio Praia

Coprodução Arena ensemble, 
são Luiz Teatro Municipal

apoio embaixada da suécia em Lisboa
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Texto central na obra de August Strindberg “Dança da Morte” é inexplicavelmente uma das peças do seu reportório menos 

representadas em Portugal. Um retrato diabólico e desolado, da vida claustrofóbica de um casal isolado do mundo, estrutu-

rado quase como um combate de boxe em vários rounds sem qualquer perspetiva de salvação para Alice e Edgar, esta obra 

de uma absoluta modernidade constitui, na minha opinião, a matriz para muitos dos textos mais importantes da dramaturgia 

contemporânea como Who’s Afraid of Virgínia Woolf de Albee, The House of Leaves de John Guare, Long Day’s Journey into

Night de Eugene O’Neill, Betrayal de Harold Pinter ou Night Sings its Songs de Jon Fosse, entre tantos outros.

Desde sempre fui movido pelo desejo intenso de explorar e encenar este clássico, que toca os aspetos mais profundos de 

uma relação a dois e os recantos mais negros da condição humana, marcado por múltiplos vestígios das conturbadas ex-

periências matrimoniais do autor, que por vezes se assemelha a um estudo sobre o mal. Ao longo dos anos, as sucessivas 

releituras do texto de Strindberg foram-me revelando uma teia psicológica cada vez mais complexa e repleta de significados, 

que transcende em muito o realismo narrativo de um “casamento disfuncional”, apontando para uma ampla reflexão sobre 

relações humanas na sua ligação com a sociedade - uma tragédia diria sociopsicológica sobre os sucessivos insucessos de 

um homem desesperado em busca de afirmação social, numa relação marcada pela pulsão de morte, constituída através do 

ímpeto para a destruição do mundo que o rodeia. 

Num espaço cénico claustrofóbico, intemporal e de geografia indefinida, a encenação deste texto irá confrontar então dois 

atores, de gerações distintas (Miguel Guilherme e Isabel Abreu), numa releitura intensamente realista e psicológica deste 

drama burguês sobre o esvaziamento de objetivos, o cansaço e a procura de culpabilização do outro pelas escolhas e falhan-

ços individuais. 

À luz do atual contexto socioeconómico de um país em crise e num quadro de múltiplos receios do futuro e do mundo exte-

rior, as palavras de Strindberg parecem hoje ecoar em nós de forma particularmente pertinente e incisiva, como um rasto 

de algo bastante próximo, estimulando uma criação que irá enfatizar não só as problemáticas da vida conjugal de Edgar e 

Alice como também, e sobretudo, a sua relação com o exterior e a sociedade que os rodeia e aprisiona, afastando-os cada 

vez mais dos objetivos por eles traçados para as suas vidas.

// MARCO MARTINs sOBRE DAnçA DA MORTE

Formou-se na escola superior de Teatro e Cinema, 

tendo completado a sua formação nos estados Unidos. 

Trabalhou com Wim Wenders, Manoel de oliveira, César 

Monteiro, Bertrand Tavernier, Pedro Costa e João Cani-

jo. Fundador da Produtora Ministério dos Filmes, é hoje 

o realizador de publicidade português mais premiado 

nacional e internacionalmente, incluindo o prémio de 

melhor realizador de publicidade ibero-Americano em 

2003 e 2004.

em 2005, Alice, a sua primeira longa-metragem, con-

quistou a Quinzena dos Realizadores no Festival de Can-

nes (Prix Regard Jeune), além de diversos prémios em 

Festivais internacionais. em 2010, estreou o filme Como 

desenhar um círculo perfeito escrito em parceria com 

Gonçalo M. Tavares, o documentário Traces of a diary re-

alizado no Japão e, em parceria com a artista plástica 

Felipa César, realiza a curta metragem Insert, vencedora 

do prémio Besphoto 2010 e de Melhor Realização no in-

die Lisboa do mesmo ano. em 2011, estreou o documen-

tário KEEP GOING sobre a vida e obra de Jorge salavisa, 

no Doc Lisboa.

Recentemente a obra do realizador foi alvo de uma re-

trospetiva integral na Rússia, com exibições dos seus 

filmes em Moscovo e em Kaliningrado - Festival de Ci-

nema dos Países da União europeia.

Para o teatro, Marco Martins encenou, em 2007, Que fa-

remos quando o inverno chegar, no Teatro são Luiz, se-

gundo um texto original de José Luís Peixoto. em 2008 

Music Around Circles, no Teatro Maria Matos, uma insta-

lação vídeo/performativa com música ao vivo de Bernar-

do sasseti, João Paulo esteves da silva e Mário Laginha. 

em 2009 “Num dia igual aos outros” de John Kovelbach 

no Teatro Nacional Dona Maria ii.

No final de maio do mesmo ano estreou Baralha, um 

espetáculo de rua feito junto da comunidade cigana de 

sanguedo, com a colaboração de Beatriz Batarda, Clara 

Andermatt, Felipa César, André Principe entre outros. 

em 2010 cria também, em conjunto, com a Clara Ander-

matt e com a participação de Gonçalo M. Tavares, o es-

petáculo de dança Durações de um minuto para o Teatro 

são Luiz.

Frequentou o Curso de Formação de Atores da escola 

superior de Teatro e Cinema. estreou-se no teatro em 

1998. Desde então, tem sido dirigida por nomes como 

Álvaro Correia, João Mota, António simão, Ana Nave, Al-

fredo Brissos, Marco D’Almeida, Diogo infante, Adriano 

Luz, Ana Luísa Guimarães, Tiago Guedes, Nuno Cardo-

so, Tiago Rodrigues, entre outros. No cinema, colaborou 

com realizadores como Frederico serra e Tiago Guedes, 

sandro Aguillar, Luís Galvão Telles, Gonçalo Wadding-

ton, Mariana Gaivão ou sérgio Graciano. Na televisão, 

é presença assídua em várias séries e telenovelas. em 

2011 recebeu o prémio da sociedade portuguesa de auto-

res para melhor atriz de teatro.

BIOGRAFIAs

maRco maRtinS

iSaBeL aBReu
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em 1980, estreou-se profissionalmente na Comuna, após 

ter frequentado o curso de Formação de Atores do gru-

po. Brecht, António José da silva, Hélder Costa, foram 

alguns dos autores que representou, com destaque para 

a peça O Dragão de eugeni schwartz, encenada por João 

Mota. Trabalhou com companhias como o Teatro Aber-

to, em Ubu Português e Tu e Eu de F. K. Waechter, com 

o Teatro s. Luís, onde interpretou Luigi Pirandello, com 

o TNsJ, Teatro Municipal Maria Matos, sensurround, 

Teatro Villaret. A partir de 1987, inicia uma colaboração 

regular com o Teatro da Cornucópia, em espetáculos di-

rigidos por Luís Miguel Cintra. Foi ainda dirigido por no-

mes como João Lourenço, José Wallenstein, Fernanda 

Lapa, António Feio, Adriano Luz, António Pires, Giorgio 

Corsetti, Ricardo Pais, entre outros. Como encenador, 

dirigiu peças de David Mamet, ionesco, Beckett, Philip 

K. Dick, Georges Courteline e Yasmina Reza. Como ator, 

tem participado em várias produções para cinema e inú-

meras séries de televisão. o seu último trabalho para 

teatro foi na peça O Senhor Puntila e o seu criado Matti 

de Bertolt Brecht, encenada por João Lourenço, para o 

Teatro Aberto.

em 2011, foi distinguido com três prémios na categoria 

de Melhor Ator de Teatro, atribuídos pela sociedade Por-

tuguesa de Autores e RTP, pelo instituto Bernardo san-

tareno – Prémio santareno de Teatro e pela sic/ Caras 

– Globos de ouro.

miGueL GuiLHeRme

No contexto da pesquisa de movimento que Maria Ra-

mos explora no projeto Um Certo Grau de Imobilidade, 

a orientadora irá trabalhar a partir de diversas condi-

cionantes da ação física. essas restrições acabam por 

gerar uma série de novas situações de movimento que 

serão conduzidas e orientadas por Maria Ramos ao lon-

go do trabalho.

Partindo da noção de que o corpo em ação gera narrati-

vas, (nesta oficina) a coreógrafa irá explorar duas pers-

petivas complementares: o corpo articulado, detalhado 

e ponderado, que esculpe e é esculpido; e o corpo em 

bruto que, quando em movimento, se torna imprevisí-

vel, improvável e ‘perigoso’. A partir de uma base só-

lida de aquecimento e de ativação do imaginário físico 

individual e coletivo serão lançados exercícios técnicos 

de exploração e de improvisação, que irão despoletar a 

pesquisa de movimento.

OFIcInA DE cOMPOSIçÃO E PESQUISA DE MOvIMEnTO

15 dez

o Corpo em ação gera narratIVas
orientação MARIA RAMOs

sáb 10h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00

público-alvo interessados na pesquisa de movimento em contextos específicos de improvisação

lotação 12 participantes

preço 303 // s/ descontos 
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Coreógrafa e bailarina independente, baseada em Lis-

boa, trabalha como bailarina, desde 2000, para compa-

nhias e coreógrafos independentes, em Portugal, Ho-

landa, Alemanha, inglaterra, escócia e eUA, destacando 

as produções feitas por: Korzo Theatre (NL); tanzhaus 

nrw, FTT, Dusseldorf; Tobacco Factory Theatre, Bristol; 

Taking Risks Festival, swindon; CCA-Centre for Contem-

porary Arts, Glasgow e san Francisco Dance Festival. 

Desenvolve o seu trabalho coreográfico desde 2006, 

destacando ‘7pm/Rumour’, coproduzido por BoxNova-

CCB, ArteZ-Korzo Theatre (NL) e DeViR/CAPa; e ‘Nerves 

Like Nylon’, coproduzido por ArteZ, DeViR/CAPa e eiRA. 

No contexto do seu trabalho é convidada a lecionar no 

Conservatório das Artes da Madeira; ArteZ institute of 

the Arts-Dance Unlimited; Teatro Municipal de Portimão 

(Teatro TeMPo); Centro de Arte Contemporânea de Glas-

gow e Centro de Artes ‘The North Wall’, oxford. estuda 

na Hogeschool voor de Kunsten Arnhem – eDDC, Holan-

da; Fórum Dança-Curso de Pesquisa e Criação Coreo-

gráfica, Lisboa, e faz o mestrado em coreografia, Dance 

Unlimited, no ArteZ institute of the Arts, Arnhem. em 

Portugal, a sua formação é marcada pelos coreógrafos/

professores precursores da denominada “Nova Dança”; 

na Holanda e inglaterra pelos coreógrafos/professores 

fundadores do movimento Judson Dance Theater e por 

bailarinos/professores das companhias Trisha Brown e 

siobhan Davies. igualmente marcante é a formação com 

o coletivo Goat island Performance Group (eUA-Chicago) 

e o trabalho com o diretor/performer Angus Balbernie 

(UK), com quem colabora enquanto bailarina e assis-

tente de direção/formadora desde 2000. Maria conta 

com o apoio do Teatro TeMPo desde setembro de 2010 

e encontra-se em processo de pesquisa coreográfica no 

contexto do seu projeto Um Certo Grau de Imobilidade, 

2012-2013.

BIOGRAFIA

maRia RamoS
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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).

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. 

Amigos · 2012 

Vivace Tipografia Beira Alta, Lda.; 

Allegro BMC CAR • Dão · Quinta do Perdigão; 

Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos osório de Almeida Mateus 
• Pastelaria Doce Camélias, Lda • 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 • engrácia Castro • Farmácia 
Ana Rodrigues Castro • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando soares 
Poças Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças • isabel Maria Pais e António Cabral 
Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • José Gomes Moreira da Costa • Julieta 
Teresa de Melo Gomes Ribeiro • Júlio da Fonseca Fernandes • Maria de Fátima Ferreira 
•  Marina Bastos • Martin obrist e Maria João de ornelas Andrade Diogo obrist • Miguel 
Costa e Mónica sobral • Nanja Kroon • Paula Nelas • Paulo Jorge dos santos Marques 
• Pedro Miguel sampaio de Carvalho de Tovar Faro • Pieter Rondeboom e Magdalena 
Rondeboom • Raul Albuquerque e Vitória espada • Teresa da Conceição Azevedo • Vítor 
Domingues;

Júnior Ana Mafalda seabra Abrantes • Ana Margarida Rodrigues • Beatriz Afonso 
Delgado • 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

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


