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PROGRAMAÇÃO

nota

todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, à exceção do 
editorial.
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O seu Lugar à distância de um cLique…

bilheteira online
www.teatroviriato.com
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De setembro a Dezembro a nossa programação será ou 

terá como mote a consequência. o teatro, a dança e a 

música terão uma representação das mais consequen-

tes de que há memória não só pela dimensão dos pro-

jectos como, sobretudo, pela energia que transportam. É 

o outono da urgência emergente, de propostas de novas 

linguagens com consequência para o presente e para o 

futuro, é um momento inédito porque jamais programa-

mos com uma plataforma tão alargada de estreias. É a 

consequência de termos um público mais curioso, mais 

crítico e, sobretudo, mais exigente no que respeita à di-

versidade do olhar... Depois, dada a actual conjuntura, o 

nosso futuro, tal como o nosso país, está realmente na 

encruzilhada da escolha definitiva entre a consequência 

ou a inconsequência. 

É com agrado que em Viseu constatamos que, final-

mente, a cultura está na ordem do dia e tem marcado 

os debates de todos os partidos políticos. infelizmente, 

em outras cidades apercebemo-nos, através dos discur-

sos políticos, que o enorme património de uma dinâmica 

cultural ímpar, construído ao longo de anos, pode ser 

desbaratado pela inconsequência de decisões populis-

tas que, com consequência, provam que é rara a nossa 

inteligência para aproveitar e capitalizar o que está bem 

feito. Uma das coisas que a dinâmica cultural cria é, sem 

dúvida, a evidência de que temos que capitalizar o pas-

sado para construir um futuro com consequência.

Paulo Ribeiro

eDItORIAL

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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Teatro Praga, Magnólia Teatro, Tânia Carvalho, Paulo Ri-

beiro e Clara Andermatt estreiam os seus próximos tra-

balhos no Teatro Viriato. A estes criadores, junta-se ainda 

a première do novo projeto intitulado Vissaium, dirigido 

por Maria Gil e que visa promover a fruição do património 

arqueológico de Viseu. são seis as estreias nesta rentrée, 

um reflexo da aposta clara na coprodução de projetos, 

que marca os próximos quatro meses do ano, de setem-

bro a dezembro. o desenvolvimento de condições que fa-

voreçam a criação e circulação artísticas tem sido uma 

das linhas de ação do Teatro Viriato que, precisamente, 

nesse sentido, volta a apresentar a mostra de dança New 

Age, New Time, lançada em 2012, acompanhada com en-

tusiasmo não só pelo público, mas também pela comuni-

dade artística ligada à dança, assim como vários progra-

madores nacionais e internacionais. este ano, a mostra 

apresenta vários criadores com um vocabulário artístico 

muito próprio e um olhar singular sobre a dança. Uma 

edição marcada pela pluralidade das linguagens de Victor 

Hugo Pontes, Peter Michael Dietz, André Mesquita, Lan-

der Patrick e Tânia Carvalho. 

A programação estende-se pelas diferentes áreas artísti-

cas, tendo como mote a consequência. o teatro, a música, 

o cinema e a dança “terão uma representação das mais 

consequentes de que há memória não só pela dimensão 

dos projetos como, sobretudo, pela energia que transpor-

tam”, ressalva Paulo Ribeiro.  

A nova temporada abre com O Grande Salão (20 e 21 de 

setembro), um ato criativo coletivo com direção cénica 

de Martim Pedroso. Uma comédia a partir do facebook, 

a rede social mais famosa do mundo, O Grande Salão é 

um espetáculo-cabaret, um acontecimento teatral, espe-

cialmente, burguês que se serve de comments, diálogos 

e emoticons feitos de carne e de nervos. Ainda no âmbito 

do teatro, estreia Terceira Idade, Uma Comédia de Guerra 

(04 e 05 de outubro) dos Teatro Praga que voltam a um 

texto escrito por J.M. Vieira Mendes, “onde melancolia é 

comédia e o desespero gargalhada”, bem ao jeito descon-

certante dos Praga. Prosseguimos com as estreias, desta 

vez, de sangue na Guerra/Guelra/Guerra, título provisó-

rio, (11 e 12 de outubro) pelo coletivo Magnólia Teatro que 

convida o encenador Rogério de Carvalho para esta nova 

criação, que parte da dramaturgia de Fernando Giestas. 

em palco deambula-se pelo desencontro no encontro da 

guerra – o encontro no desencontro da vida. Destaque 

ainda para a estreia de Vissaium (19 e 22 de outubro), um 

espetáculo em trânsito pelas ruas da cidade onde são 

descobertas pedras antigas, sítios arqueológicos ainda 

por escavar e artefactos que contam histórias de um lu-

gar que foi desde sempre partilhado por muitos povos que 

por aqui passaram, viveram e deixaram a sua marca. 

stopestra!, susana santos silva e Torbjörn Zetterberg, 

José Miguel Amaral (piano) e Nuno silva, orquestra de 

Câmara Portuguesa e Pedro Carneiro e incompleto são 

os músicos/projetos que ocupam o Teatro Viriato nestes 

últimos quatro meses do ano. Considerada a “maior ban-

da rock do mundo”, a Stopestra! (28 de setembro), diri-

gida por Tim steiner, é um singular projeto, apadrinhado 

pela Casa da Música, que junta mais de 100 músicos do 

Porto, de diversas estéticas urbanas. Um concerto inten-

so e demolidor que não deixará ninguém indiferente. Para 

famílias, a proposta é Beethoven T(r)ocado por Miúdos (03 

de novembro), um concerto comentado interpretado por 

solistas da orquestra de Câmara Portuguesa e dirigido 

por Pedro Carneiro que, partindo das quatro mais famo-

sas notas da história da música, viajam pela obra de Bee-

thoven. Mantém-se a programação regular dos concertos 

de jazz no espaço do Café-Concerto, em parceria com a 

Jazz ao Centro. Desta vez, as propostas são a dupla su-

sana santos silva e torbjörn zetterberg (10 de outubro) 

que têm procurado explorar os limites do diálogo entre 

o trompete e o contrabaixo, numa experimentação quase 

científica da linguagem do jazz; e Incompleto (21 de no-

vembro) um projeto interdisciplinar do ator Cláudio da 

silva e dos músicos José Valente e sérgio Tavares, que 

esbate as fronteiras entre a palavra dita e a música. José 

Miguel e Nuno silva apresentam também no Café-Con-

INtRODUÇÃO à PROGRAMAÇÃO



08 · dim

certo o seu projeto A Ébano e Botões (23 de outubro) res-

gatando uma feliz parceria. os dois músicos, amigos de 

longa data e naturais de Viseu, encontram-se e recriam 

temas de compositores como Astor Piazzolla, Richard 

Galliano e Vladimir Zubitsky, entre outros.

Além das estreias de Paulo Ribeiro, que regressa ao palco 

sozinho, apenas com ingmar Bergman em Solo – Criação 

em Tempos Difíceis, título provisório, (23 de novembro – 

a confirmar); e da criação de Clara Andermatt, Fica no 

Singelo, título provisório, (13 e 14 de dezembro), nesta 

nova temporada a dança estará também representada 

em mais uma edição da mostra de dança New Age, New 

Time (14 a 16 de novembro). o programa para estes três 

dias inclui ZOO (14 de novembro, 21h30), a mais recente 

criação de Victor Hugo Pontes, que parte de “Why Look at 

Animals”, um ensaio do britânico John Berger que refle-

te sobre a relação entre humanos e animais, tornando-a 

material teatral. o espetáculo resulta dos pares, ora di-

cotómicos, ora complementares, aí discutidos: homem e 

animal, observador e observado, público e cena. Da natu-

reza para as sociedades humanas e para o teatro: é este 

o fio condutor da peça. segue-se I (Don’t) Belong Here... 

Believe Me... (15 de novembro, 19h30) de Peter Micha-

el Dietz, uma tragicomédia assente na questão central: 

“Que posição é esta de estar em frente de um público ou 

no meio dele?” e Salto (15 de novembro, 22h00) de André 

Mesquita, artista residente do Teatro Viriato (2013), uma 

coreografia que explora as possibilidades entre o pen-

samento contemporâneo e o corpo. New Age, New Time 

termina com Noodles Never Break When Boiled (16 de 

novembro, 11h30), de Lander Patrick; O Reverso das Pa-

lavras (16 de novembro, 16h30), direção e coreografia de 

Tânia Carvalho que explora a relação entre música e mo-

vimento; e a estreia de Solo para Leonor, título provisório, 

(16 de novembro, 21h30) também desenhado por Tânia 

Carvalho e interpretado por Leonor Keil que trabalha pela 

primeira vez com esta coreógrafa. 

Numa programação em parceria com o Cine Clube de 

Viseu, o Teatro Viriato apresenta ainda o filme-concerto 

L’Hirondelle et la Mésange (25 e 26 de outubro), musicado 

ao vivo por Mário Laginha, com uma partitura que estreou 

no CineCôa’12. 

No âmbito do sentido Criativo, as propostas são dirigidas 

ao público escolar. Depois de Mito Móvel, Vera Alvelos re-

gressa ao Teatro Viriato com o espetáculo Estrada Esfo-

meada (27 a 30 de novembro), dirigida ao 1º e 2º ciclos 

do ensino Básico. Uma história mágica que se torna um 

mito universal sobre a pobreza e a escassez de recursos. 

Já para o 2º e 3º ciclos do ensino Básico e para famílias 

(com crianças m/6 anos) o Teatro de Ferro apresenta Dura 

Dita Dura (05 a 07 de dezembro), a história de um menino, 

o Baltazar, que cresce algures, numa aldeia perdida de 

um Portugal esquecido – mas apertadamente vigiado e 

autovigiado. 

Para ver, de 20 de setembro a 14 de dezembro, Diálogos 

em Lugares não Imaginados, uma exposição de fotografias 

assinadas por Carina Martins que se lançou no desafio de 

desconstruir a narrativa do coreógrafo Paulo Ribeiro para 

reconstruir uma nova relação entre tempo, espaço, cor-

po e movimento. Fotografar JIM foi a maneira que Carina 

Martins descobriu para se reencontrar com a dança, com 

visões de como ser bailarina e coreógrafa e evocando o 

imaginário criou um novo objeto – dança onde se dissol-

vem limites entre obra, processo, ficção e realidade. 
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ResIDÊNCIAs ARtístICAs

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se 

esgota na programação regular que é apresentada ao 

público. Consciente do papel que as instituições cultu-

rais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o 

Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, equipa-

mento e apoio técnico para que os artistas de diversas 

áreas possam desenvolver os seus projetos numa at-

mosfera de maior criatividade, com acesso às melhores 

condições de trabalho, usufruindo da oportunidade de 

experimentar e testar opções em palco, potenciar os re-

sultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das 

apreciações de alguns convidados para conversas pós-

ensaios e/ou apresentações informais.

Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é 

concedido a cada companhia, artista ou projeto, esta 

cooperação fomenta a mobilidade intelectual e estimulo 

criativo, assim como permite uma descentralização dos 

focos de formação e criação ao nível das artes de palco.

TEATRO

30 set a 03 out

terCeIra IDaDe,
uma ComÉDIa De guerra
teAtRO PRAGA

EstREia: 04 e 05 OUt

TEATRO

14 a 18 out, 25 a 30 noV, 16 a 21 Dez 

retornaDos (tÍtulo proVIsórIo)

de JOANA CRAVeIRO

TEATRO

16 e 17 out

CamInHaDa De eleFantes
de INÊs BARAHONA

DANÇA

28 out a 01 noV

passageIra em Casa
MAILe COLBeRt

aPREsEntaçãO Pública infORmal: 01 nOV

DANÇA

05 a 09 noV

solo para leonor (tÍtulo proVIsórIo)

coreografia tÂNIA CARVALHO com LeONOR KeIL
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Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o público local, regional 

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

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

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

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

ações educativas e de extroversão para o espaço público.  

andRé mEsqUita 

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

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

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

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

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

desempenha também as funções de coreógrafo associado.

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

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

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

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

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

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

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

sensitiva e de originalidade. 

ARtIstA ResIDeNte’2013:
ANDRÉ MesQUItA
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Coreografia, espaço cénico,

organização de figurinos André Mesquita 

texto excerto d’Os Passos em Volta de Herberto Helder 

Voz Sónia Pereira 

apoio dramatúrgico ao texto 

de Herberto Helder Anna Koskela 

Cocriação, movimento e interpretação Ana Pinto, 

Alexandra Monteiro, Aurora Batista, 

Ana Luísa Ferreira, Ana André, Cristina Teixeira, 

Andreia Mendes, Anna Koskela, Carlos Reis, 

Célia Lopes, Cláudia Afonso, Fátima Ferreira, 

Fernanda Melo, Ricardo Ventura, Liliana Rodrigues, 

Manuela Antunes, Manuela Pereira, 

Margarida Carvalho, Margarida Quintal, 

Gabriela Matos, Orlando Pinto, Paula Costa, 

Ricardo Meireles, Rogério Bento, Solange Lima, 

Sónia Pereira, Sónia Ferreira, Sónia Rodrigues 

música All Things Beautiful, Nick Cave & Warren Ellis; 

Eluvium static nocturne; Love is a Losing Game e So 

Happy I Could Die, Lady Gaga, arranjos de Adam Tendler

Desenho de luz Pedro Teixeira e André Mesquita 

produção Teatro Viriato

TeATRo ViRiATo a ciRcUlaR

DANÇA

07 Dez 

HeaVen ou aInDa: tu
coreografia anDrÉ mesQuIta (Artista Residente 2013)

sáb 21h30
Pequeno Auditório // tEatRO mUniciPal da GUaRda

Desafiado a construir um projeto com a comu-
nidade, enquanto espaço de experimentação 
artística, o coreó grafo André Mesquita, Artista 
Residente do Teatro Viriato em 2013, trouxe para 
Viseu o conceito de paraíso, inspirado por Her-
berto Helder. Ao paraíso juntou-lhe a dignidade 
humana. 

Através do jogo do questionamento, movido pela 
(im)pro babilidade de uma sugestão que se cum-
pre e também pelo medo e pela dúvida, o coreó-
grafo partiu do desco nhecido para, com os parti-
cipantes, “preencher o espa ço com o que ainda 
não existe, com o que falta, numa tentativa (im)
possível de encontro com o lugar perfeito”.

Durante dois meses, cerca de 30 participantes 
experimentaram a fisicalidade do corpo cons-
truindo juntos um espetáculo de dança feito, so-
bretudo, pela unicidade e pelo olhar de cada um.
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TeATRo ViRiATo Em REdE

reDe 
De programação 
Cultural 

5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção 

artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, inicialmente, por 

cinco estruturas culturais do país (em 2009), tendo sido 

alargada, mais tarde, para 10 parceiros (em 2013). Esta rede 

de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer 

uma colaboração mais estreita entre os vários Teatros assente 

na troca de saberes, processos e experiências de trabalho. 

Uma estratégia que visa fortalecer o desempenho de todos 

os parceiros e que permita apoiar os artistas e responder às 

suas necessidades através de ações concertadas no âmbito da 

coprodução, dos circuitos de apresentação, das residências, do 

acompanhamento artístico e das parcerias internacionais.

As estruturas  que integram esta rede de programação 

cultural são: o Teatro Viriato (Viseu), o Centro Cultural de Vila 

Flor (Guimarães), o Cine-Teatro de Estarreja, O Espaço do 

Tempo (Montemor-o-Novo), o Teatro Académico de Gil Vicente 

(Coimbra), o Teatro Maria Matos (Lisboa), o Teatro Micaelense 

(Ponta Delgada), o Teatro Municipal da Guarda, o Teatro 

Nacional São João (Porto) e o Teatro Virgínia (Torres Novas). 



dim · 13

Uma comédia a partir do facebook, a rede social mais fa-

mosa do mundo, O Grande Salão é um espetáculo-caba-

ret, um acontecimento teatral, especialmente, burguês 

que se serve de comments, diálogos e emoticons feitos 

carne e nervos. Um salão confortável e surpreendente, 

onde todos entram sem bater à porta. Quem não entra 

é porque teima em ficar de fora... O Grande Salão é um 

lugar-manifesto para alguns, para outros um “muro das 

lamentações” dos tempos modernos. spot de voyeurs, 

de ativistas e românticos, mas também de apocalípticos 

e de cínicos. Um objeto poético e político que se serve 

da banalidade para construir um discurso sobre este 

espetáculo que é o mundo. We’ll keep on posting in a free 

world... 

O Grande Salão é um ato criativo coletivo com direção 

cénica de Martim Pedroso, onde estão contidos con-

tributos generosos, impulsos empenhados, toques de 

génio e reinvenções livres de cada um dos seus par-

ticipantes. É um lugar exibicionista de inquietações, 

statements, emoções à flor da pele, exageros retóricos, 

fixações compulsivas, discussões induzidas, mas acima 

de tudo uma partilha urgente e desejada, logo um lugar 

de união superlativa.

TEATRO

20 e 21 set

o granDe salão
encenação MARtIM PeDROsO

sex e sáb 21h30 | 105 min. aprox.

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

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL  

Direção artística e encenação Martim Pedroso

Dramaturgia Martim Pedroso e Nelson Guerreiro

Interpretação Catarina Guerreiro, Carla Galvão, 
elmano sancho, Hugo Bettencourt, Íris Cayatte, 

João Villas-Boas, Manuel sá Pessoa, Maria Ana Filipe, 
Marina Albuquerque, Martim Pedroso, Miguel Damião, 

Nelson Guerreiro, Paula só, Paulo Duarte Ribeiro, 
Pedro sousa Loureiro, sandra simões, 

statt Miller e Tânia Leonardo

Colaboração artística 
e assistência de ensaios Flávia Gusmão

música ao vivo Hugo Franco

Figurinos João Telmo

Direção técnica Tiago Cerqueira

produção e difusão Bruno Reis

produção Nova Companhia, Materiais Diversos,
ZDB e são Luiz Teatro Municipal
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…, uma peça de teatro que resulta de uma mistura extravagante entre o cabaré, a revista à portuguesa, as considerações 

mais comezinhas e as altas tiradas intelectualóides. O país até pode ser cinzento e de brandos costumes, mas da tristeza não 

reza a história desta peça, onde qualquer assunto serve para cantar, gritar, propagandear,…

Cláudia Galhós, in Atual/Expresso

(os atores) conseguem brincar com os «bonecos» que carregam num trabalho atento aos detalhes, à ironia e à derrisão que é 

preciso olhar para tudo o que se publica, se diz e acha que se entende. (...) (Martim Pedroso) revela o que melhor caracteriza 

o seu trabalho, uma voragem referencial

Tiago Bartolomeu Costa, in Ipsílon/Público

É a encenação desbravada deste novo mundo que se quer moderno

Francisco Pinheiro, in LeCool

…magnífico exemplar de uma escrita cénica «pós-pós-moderna», filosófica e esteticamente falando, que nos devolve, e às 

nossas “personae”, num texto-imaginário-jogo espantosos e lúcidos (com a sua pimenta e o seu sal)!! 

eugénia Vasques

// O QUe JÁ se esCReVeU sOBRe este esPetÁCULO
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Nasceu em Lisboa em 1979. Licenciou-se em encenação 

na escola superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Para 

além de participar em diversos trabalhos como ator 

com criadores e companhias nacionais e internacionais 

desde 1998, inicia a sua atividade como encenador em 

2005. Desde então, tem contado com vários apoios para 

as suas criações, nomeadamente por parte da DGArtes 

e da Fundação Calouste Gulbenkian. Participa no cur-

so internacional para atores e encenadores École des 

Maitres, em 2006, com o premiado encenador italiano 

Antonio Latella. É bolseiro inov-Art em 2009 para uma 

colaboração de seis meses com a Cie. Zerogrammi, em 

Turim. Tem mostrado os seus trabalhos pelos principais 

Teatros e centros de criação em Portugal e em colabora-

ção com os seguintes coprodutores: Teatro Maria Matos, 

são Luiz Teatro Municipal, Galeria Zé Dos Bois, Festi-

val Materiais Diversos, Centro Cultural Vila Flor, Teatro 

Municipal da Guarda, o espaço do Tempo, Devir/Capa 

ou Teatro da Garagem. Paralelamente ao trabalho como 

ator e encenador dedica-se ao trabalho de formação, 

tendo já lecionado nos Mestrados de interpretação e en-

cenação da escola superior de Teatro e Cinema de Lis-

boa e promove, regularmente, laboratórios de recicla-

gem para atores, bailarinos e performers profissionais. 

Como artista associado da Materiais Diversos, trabalhou 

como relações públicas e produtor dos seus próprios 

trabalhos. De entre as suas criações, destaca Marcações 

para um Crime (2005), Seres Humanos (2006), Dream Play, 

um tríptico (2008 e 2009), Purgatório (2009), A Philosophia 

do Gabiru (2011), Penthesilia, dança solitária para uma he-

roína apaixonada (2012) e O Grande Salão (2013). Cocriou 

espetáculos com o Projeto Teatral, Teatro Praga e Cie. 

Zerogrammi (iT). em 2013 criou uma nova estrutura de 

criação e produção artística: Nova Companhia.

BIOGRAFIA

maRtim PEdROsO
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Deixando-se atravessar por forças simbólicas e mate-

riais que definem cada interveniente, Carina Martins 

lançou-se no desafio de desconstruir a narrativa do 

coreógrafo Paulo Ribeiro para reconstruir uma nova 

relação entre tempo, espaço, corpo e movimento. Na 

fotografia, a liberdade de movimentos num outro palco, 

num outro tempo. Numa série de novas combinações de 

movimentos em diferentes tempos e espaços não con-

vencionais, como os corredores do teatro, os bastidores, 

apresentam-se espaços virtuais onde se confundem re-

alidades que poderão ser territórios inóspitos, mas si-

multaneamente performativos e etéreos. 

Fotografar JIM foi a maneira que Carina Martins des-

cobriu para se reencontrar com a dança, com visões 

de como ser bailarina e coreógrafa e evocando o ima-

ginário. Neste exercício criou um novo objeto – dança 

onde se dissolvem limites entre obra, processo, ficção 

e realidade.

ExPOSIÇãO / fOyER

20 set a 14 Dez

DIálogos em lugares não ImagInaDos
fotografias CARINA MARtINs

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

entrada gratuita
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Carina Martins reside em Viseu. Licenciou-se em Tra-

dução de inglês-Alemão e detém um MBA em Gestão de 

Destinos Turísticos. Participou em exposições coletivas 

na iii Bienal de Porto santo, no Panteão Nacional, nos 

Claustros do instituto Politécnico de setúbal, no Conven-

to de Cristo em Tomar, na ACeRT e no foyer do Teatro 

Académico Gil Vicente. Recentemente teve trabalhos pu-

blicados na Revista Boa União, na Girazine, na revista 21 

Le Mag e na Tristesse engraved Magazine.

BIOGRAFIA

caRina maRtins
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A “maior banda de rock do mundo” é do Porto e nasceu 

de uma parceria do serviço educativo da Casa da Mú-

sica com o Movimento de Músicos do Centro Comercial 

sToP, espaço usado por várias bandas para ensaiar.

A StopEstra! reúne mais de 100 músicos amadores e 

profissionais, de diversas estéticas urbanas. em palco, 

a pluralidade de estilos converge numa única lingua-

gem original construída a partir destas múltiplas influ-

ências, marcada por um repertório forte que contagia o 

público. Um concerto intenso e demolidor que não dei-

xará ninguém indiferente.

MúSICA

28 set

stopestra!
direção tIM steINeR

sáb 21h30 | 60 min.

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

m/ 8 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL  

©
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Direção artistica e musical Tim steiner

Direção baixos Miguel Ramos

Direção guitarras Jorge Loura

Direção baterias e percussão António serginho

Direção teclas, sopros e metais Ricardo Batista

Direção vozes Teresa Melo Campos
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Tim steiner é um compositor preocupado, acima de 

tudo, com o potencial único de cada momento da ação 

criativa. o pressuposto para este trabalho é este: Qual é 

o melhor curso de ação possível: neste momento, neste 

lugar, com estas pessoas e estes recursos?

Paralelamente ao seu trabalho feito com a StopEstra! co-

labora já há longos anos com a Casa da Música (Porto), 

Philharmonia orchestra, The Royal Philharmonic or-

chestra e a London’s Guildhall school of Music & Drama.

BIOGRAFIA

tim stEinER
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este espetáculo é uma terceira tentativa. Depois de O 

Avarento ou A Última Festa e de Padam Padam, o Teatro 

Praga volta a um texto escrito por J. M. Vieira Mendes. 

esta comédia já escrita começa por responder às comé-

dias tradicionais em que as portas se usam com fartura: 

entra-se e sai-se em alturas erradas, vê-se o que não se 

devia... entretanto, perderam-se as casas. ou abriram-

se. Nos espetáculos do Teatro Praga não há paredes de 

cena ou portas construídas, janelas, essas coisas. e, por 

isso, a comédia de portas pode saltar para a comédia de 

identidades: um ator que é tanta gente e que entra e sai 

dos nomes como quem entra e sai por portas. em Ter-

ceira Idade, os atores antes de começarem já se refor-

maram. Relembram os tempos das batalhas, roubando 

memórias aos filmes de guerras em selvas vietnâmicas 

e cidades em estado de sítio e protestam por uma refor-

ma condigna. Gente com passado, que apresenta rugas 

onde não as vemos. o horizonte mais próximo é a morte, 

mas a melancolia é comédia e o desespero gargalhada.

A isto juntou-se parte do argumento de uma peça antiga 

de Marivaux, Os Atores de Boa Fé (1757): Uma companhia 

de teatro é contratada para representar uma comédia a 

fim de celebrar um casamento, mas a dona da casa (a 

mãe da noiva), por razões de moral, não autoriza. Quem 

os contratou promete que não só haverá comédia como 

será a dona da casa protagonista do espetáculo sem o 

saber. A trama serve pois de pretexto para adensar o 

“Quem sou eu?”, numa espiral de matrioshkas propensa 

a lutas pela personagem, pela pessoa, pelo sujeito e por 

todas essas identidades presentes na vida.

TEATRO

04 e 05 out

terCeIra IDaDe, uma ComÉDIa De guerra
teAtRO PRAGA

sex e sáb 21h30 | 80 min. aprox.

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

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
 D

R

texto José Maria Vieira Mendes

Criação Pedro Penim, André e. Teodósio
e José Maria Vieira Mendes

Interpretação Pedro Penim, Diogo Lopes, Diogo Bento,
Cláudia Jardim, Patrícia da silva e um intérprete a definir

luz Daniel Worm d’Assumpção

Cenografia Bárbara Falcão Fernandes

produção Teatro Praga/elisabete Fragoso

estreIa

absoluta
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o Teatro Praga é um grupo de artistas sempre diferen-

tes, em constante metamorfose e que se sujeitam a va-

riações imprevisíveis deles próprios. os espetáculos são 

acontecimentos que, sem porem de lado a sua condição 

física de teatro (ficção), vão em busca da “responsabili-

dade máxima do espectador”, ou seja, de encontrar uma 

comunidade falsa no meio do caos ficcional.

o Teatro Praga nasceu em 1995 e está sediado em Lis-

boa. Colabora regularmente com algumas das mais 

prestigiadas estruturas culturais em Portugal e tem-se 

apresentado em festivais e teatros de diversos países 

europeus (itália, Reino Unido, Alemanha, França, Hun-

gria, eslovénia, estónia e Dinamarca). De entre as suas 

criações destacam-se Título (2004), Private Lives (2003), 

Agatha Christie (2005), Eurovision (2005), Discotheater 

(2006), O Avarento ou A última festa (2007), Turbo-Folk 

(2008), Conservatório (2008), Demo (2009), Padam Padam 

(2009), Sonho de uma noite de verão (2010) ou Israel (2011), 

entre outros.

escreve e traduz para teatro. Traduziu peças de Beckett, 

H. Müller, Fassbinder, René Pollesch, Noel Coward e 

B. Brecht, etc. Foram produzidos, entre outros, os seus 

textos Dois Homens, T1, A minha mulher, O Avarento ou A 

última festa, Ana, Paixão Segundo Max, Padam Padam, Um 

mais um, e dois libretos para óperas de Nuno Côrte-Re-

al e António Pinho Vargas. em Portugal, as suas peças 

acham-se coligidas em Teatro (Cotovia, 2008) e publica-

dos nas edições dos Artistas Unidos. estão traduzidas e 

publicadas em mais de uma dezena de línguas estran-

geiras, com produções no Brasil, espanha, Alemanha, 

suécia e Áustria. Dirige workshops e participou em 

conferências sobre o seu trabalho não apenas em Por-

tugal mas também no estrangeiro. Desde que se juntou 

ao Teatro Praga, em 2008, colaborou em praticamente 

todas as criações. Foi distinguido, entre outros, com o 

Prémio Revelação Ribeiro da Fonte 2000, Prémio ACAR-

Te/Azeredo Perdigão 2000 e Prémio Luso-Brasileiro de 

Dramaturgia António J. da silva 2006. Prepara a sua tese 

de doutoramento no programa de Teoria da Literatura 

da UL em parceria com o programa inter-Arts na Freie 

Universität em Berlim e o Dep. de Filosofia da Lingua-

gem da U. Nova de Lisboa.

BIOGRAFIAs

tEatRO PRaGa

JOsé maRia ViEiRa mEndEs
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Formou-se em Teatro pela esTC de Lisboa e é mestran-

do em Gestão Cultural pelo isCTe. É membro fundador 

do Teatro Praga, onde exerce as funções de diretor e 

gestor financeiro. o seu trabalho como encenador e ator 

estende-se também à escrita, à tradução e à formação 

(esTC, Balleteatro, e.o.) e já foi apresentado por todo o 

território português e noutros países da europa como 

França, itália, Reino Unido, Alemanha, eslováquia, es-

lovénia e Hungria. Fora do Teatro Praga trabalhou com 

a companhia belga Tg.sTAN, CAPiTALs 2003, Teatro Na-

cional D. Maria ii, Teatro Aberto e em projetos de Tim 

etchells, Ricardo Pais, Nuno Carinhas, José Wallenstein 

e Antonino solmer. Foi distinguido com vários prémios, 

nomeadamente Prémio sPA Autores, Melhor Texto Por-

tuguês (2012), Prémio Teatro siC 12 anos (2004), Prémio 

Teatro na Década 2003,  Menção especial do Prémio 

ACARTe 2003.

Trabalhou com criadores de diferentes campos artísti-

cos. No teatro com  Mónica Calle, Patrícia Portela, Ro-

gério Nuno Costa ou Cão solteirom; nas artes plásticas 

com Javier Núnez Gasco, João Pedro Vale, Vasco Araújo, 

José de Guimarães, Catarina Campino; no cinema com 

os realizadores Alison Murray, Rita Nunes, Luís Fili-

pe Rocha, Leonor Noivo; na dança com os coreógrafos 

in-Jun Jun, Tiago Guedes, Rui Lopes Graça; e na mú-

sica com Divino sospiro, orquestra Utópica, orquestra 

Metropolitana, Paus, Pega-Monstro, Músicos do Tejo. 

Tem apresentado o seu trabalho em todos os teatros de 

Lisboa, e muitos teatros nacionais e internacionais (es-

sen, Tallinn, Hannover, Tartu, Düsseldorf, etc.). Autor de 

peças como Shoot the freak, Top Models: Susana Pomba 

(mito urbano), Paula Sá Nogueira (um bestiário) e Ceno-

fobia. Para além de teatro dirige regularmente óperas 

como as de Puccini, Vaughan Williams, António Pinho 

Vargas, Gershwin, Madureira, saariaho em salas como 

são Carlos, Culturgest, Gulbenkian e Casa da Música. 

os seus textos estão publicados na tinta da China e ed. 

Culturgest. Colabora regularmente com vários jornais, 

revistas e televisões. Nos últimos anos tem dado confe-

rências com regularidade. Foi convidado do Parlamento 

europeu, stipendiaten Bayreuth Festival e Traumwelt e 

foi considerado pelo jornal expresso como uma das figu-

ras mais influentes do seu país no ano de 2012.

PEdRO PEnim

andRé E. tEOdÓsiO
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susana santos silva e Torbjörn Zetterberg conheceram-

se por acaso, perto da fronteira espanhola, no início do 

outono de 2012 e desde então têm procurado explorar 

os limites do diálogo entre o trompete e o contrabaixo, 

numa experimentação quase científica da linguagem do 

jazz. 

o primeiro disco Almost Tomorrow, que será editado 

pela Clean Feed Records por estes dias do concerto no 

Teatro Viriato, é o resultado da conversa de sons cúm-

plice e despretensiosa que têm mantido. Um registo co-

eso e intimista para ouvir ao vivo. 

CAfé-CONCERTO / fOyER

10 out

susana santos sIlVa e torbJörn zetterberg

qui 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos

Apresentação do disco Almost Tomorrow

©
 D

R

Interpretação 

susana santos silva (trompete)

e Torbjörn Zetterberg (contrabaixo)

parceria JACC
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Nasceu na cidade do Porto no ano de 1979.

em 2004, conclui a Licenciatura em Trompete da esMAe, 

frequentando o último ano na stlaatliche Hochschule für 

Musik Karlsruhe na classe do Prof. Reinhold Friedrich, 

onde também teve aulas com o Prof. Dr. edward Tarr, 

Klaus Braker e Wolfram Lauel.

em 2008, conclui a Licenciatura em Trp/Jazz na esMAe 

com Laurent Filipe.

em 2010, conclui o Mestrado em Jazz Performance na 

Codarts em Roterdão, onde trabalha com eric Vloei-

mans, Jarmo Hoogendjik, Wim Both, Dick de Graaf e 

Kris Goessens.

integra a orquestra Jazz de Matosinhos desde 1998, 

com quem grava Portology, com Lee Konitz, oJM invites 

Chris Cheek, our secret World, com Kurt Rosenwinkel e 

Amoras e Framboesas, com Maria João. Com a oJM atua 

com Maria schneider, Mark Turner, Rich Perry, John Ri-

ley, Carla Bley, steve swallow, Bob Berg, Rick Margit-

za, Perico sambeat, Conrad Herwig, ingrid Jensen, Dan 

Weiss, Gerald Clever, John Hollenbeck, Theo Bleckman, 

Jordi Rossi, Kurt Rosenwinkel, Jacob sacks, Mário Lagi-

nha, entre outros, tocando em quase todos os Festivais 

de Jazz do país assim como em Milão, Bruxelas, Boston 

e Nova iorque.

Faz parte da european Movement Jazz orchestra, com 

quem tocou na Alemanha, Portugal, eslovénia, Croácia, 

Áustria, Bélgica e egito. Com este projeto grava para a 

CleanFeed 2011, o disco eMJo Live in Coimbra.

Com os LAMA, trio com Gonçalo Almeida e Greg smith, 

sedeado em Roterdão grava oneiros (2011) e Lamaçal, 

feat. Chris speed em (2013), ambos editados pela Clean-

feed Records.

outros projetos incluem um duo com o baterista Jorge 

Queijo, um duo com o contrabaixista sueco Torbjorn Zet-

terberg, um duo com a pianista eslovena Kaja Draksler e 

uma colaboração com o trio belga De Beren Gieren. Toca 

também com o Coreto Porta-Jazz e o André Fernandes 

Motor.

em abril de 2011, lança o seu primeiro disco enquanto 

líder do Quinteto susana santos silva, Devil’s Dress, edi-

tado pela ToAP Records. Com este quinteto tocou, entre 

outros, na Casa da Música no Porto, Festival de Jazz Va-

lado de Frades, Festa do Avante, Festa do Jazz do s. Luiz 

e no 12 Points! Jazz Festival, Dublin em maio de 2011.

Contrabaixista e compositor sueco, Torbjörn Zetterberg 

é uma voz proeminente do jazz escandinavo. É colabora-

dor regular de grupos como a sonic Mechatronik Arkes-

tra, JKQ (Jonas Kullhamar Quartet) e no Trio Fredriks-

son, Kullhammar & Zetterberg.

Lidera os seus grupos, para os quais compõe. Com os 

Hot Five editou já 5 cd’s, saídos pela editora Moserobie, 

um dos principais veículos de expressão dos músicos da 

sua geração.

A partir de 2005, decidiu experimentar formações mais 

alargadas, surgindo um octeto, que editou os muito 

elogiados “Krissvit” (2005) e “skildrar Kvinnans Kamp” 

(2007).

Nos últimos anos, tem alargado a sua lista de colabora-

ções, dentre as quais convirá referir aquela que manteve 

com ivo Perelman (saxofone) e com Daniel Levin (violon-

celo) e que resultou no CD soulstorm (Clean Feed, 2010).

BIOGRAFIAs

sUsana santOs silVa | trompete

tORbJöRn ZEttERbERG | contrabaixo
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o desencontro no encontro da guerra – o encontro no 

desencontro da vida. o texto Sangue na Guerra/Guelra/

Guerra, da autoria de Fernando Giestas, publicado na 

coletânea Oficina de Escrita Odisseia: textos escolhidos, 

coordenação de Jean-Pierre sarrazac e Alexandra Mo-

reira da silva, edição do Teatro Nacional são João (de-

zembro, 2011), será a base dramatúrgica do espetáculo 

a apresentar. 

será a primeira vez que Rogério de Carvalho, um dos 

encenadores mais prestigiados a trabalhar em Portu-

gal, colabora com a Amarelo silvestre/Magnólia Teatro. 

Ao longo de 2013, Sangue na Guerra/Guelra/Guerra foi 

lido publicamente no Brasil e em França. 

TEATRO

11 e 12 out

sangue na guerra/guelra/guerra 

(tÍtulo proVIsórIo)

sex e sáb 21h30 | 40 min. aprox.

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

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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encenação Rogério de Carvalho

texto Fernando Giestas

Interpretação Graeme Pulleyn e Rafaela santos

Desenho de luz Jorge Ribeiro

Coprodução amarelo silvestre e Teatro Viriato 

Criação Magnólia Teatro

apoio Casas do Visconde
e Teatro experimental de Mortágua

estreIa

absoluta
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Rogério de Carvalho (n. 1936) tem o Curso de Teatro/ 

Formação de Atores de Teatro pela escola superior de 

Teatro e Cinema de Lisboa.

em 2012, encenou dois espetáculos distinguidos pela 

Associação Portuguesa de Críticos de Teatro: Devagar 

pel’As Boas Raparigas, a partir de textos de Howard Ba-

rker; e O Doente Imaginário, pelo ensemble.

Foi Professor na Academia Contemporânea do espetá-

culo (Porto), na escola superior de Teatro e Cinema (Lis-

boa) e na ACT - escola de Atores.

encenou peças de autores que fazem parte da drama-

turgia clássica e contemporânea, obtendo, por duas ve-

zes, o Prémio de Crítica da Melhor encenação, com os 

espetáculos Tio Vânia, de Tchekov e O Paraíso Não Está à 

Vista, de Fassbinder.

Colaborou com o Grupo de Teatro Trafaria, Teatro dos 

estudantes da Universidade de Coimbra, o Teatro Uni-

versitário do Porto, Teatro Universitário do Minho, Tea-

tro Municipal de Almada, o Teatro Nacional de são João, 

entre outros.

Fundou o projeto As Boas Raparigas, no Porto.

Atualmente, dirige e orienta o Núcleo de Teatro da Fun-

dação sindika Dikolo em Luanda, Angola, que tem como 

objetivos a formação de atores e a criação de espetácu-

los de teatro.

Nasceu em espinho em 1978. Jornalista para sempre. 

Dramaturgo. Cofundador, com Rafaela santos, da Ama-

relo silvestre/Magnólia Teatro (Canas de senhorim, 

2009). Ator de brincar. Formador de expressão escrita.

Autor da dramaturgia dos espetáculos (produções e 

criações Amarelo silvestre/ Magnólia Teatro):

- Mar Alto Atrás da Porta, estreado em são Paulo, Brasil, 

na sala do grupo Folias D’Arte, em março de 2013;

- Raiz de Memória, com utentes do lar de idosos e centro 

de dia da Associação de solidariedade social da Fregue-

sia de Abraveses, estreado no Teatro Viriato, em julho 

de 2012;

- João Torto, estreado no Teatro Nacional D. Maria ii (TN-

DMii), em março de 2012. Texto do espetáculo publicado 

pela editora Bicho do Mato, em parceria com o TNDMii;

- Sonhos Rotos, com estreia no Festival internacional de 

Teatro Clássico de Almagro – espanha (iniciativa Alma-

gro off), em julho de 2011. espetáculo distinguido com 

Menção especial do Júri de Almagro off;

- Mulher Mim, estreado no Teatro Viriato, em março de 

2010.

Autor do texto do espetáculo Mexe-te!, produção Primei-

ros sintomas, estreado no Teatro Viriato, em fevereiro 

de 2008.

BIOGRAFIAs

ROGéRiO dE caRValHO

fERnandO GiEstas
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Ator e Autor na exposição/instalação Uma Carta Coreo-

gráfica, produção Teatro Viriato, coordenação de Mada-

lena Victorino, em junho de 2013.

Ator e dramaturgo na performance comunitária Migrar, 

produção e criação Amarelo silvestre/ Magnólia Teatro, 

ante-estreia em ovar, associação La Fin Terrible, em no-

vembro de 2012.

Ator e Autor no Teatro Mais Pequeno do Mundo, coordena-

ção de Graeme Pulleyn, desde 2011. 

Autor da peça curta Sangue na Guerra/Guelra/Guerra 

publicada na coletânea Oficina de Escrita Odisseia: textos 

escolhidos, coordenação de Jean-Pierre sarrazac e Ale-

xandra Moreira da silva, edição do Teatro Nacional são 

João, em dezembro de 2011. 

Autor lido em sessões promovidas pelo Centro de Dra-

maturgia Contemporânea de são Paulo, no Teatro do 

Faroeste, são Paulo, e pela companhia francesa DYPro-

cess, no Théâtre Le Colombier, Bagnolet, Paris (peça 

Sangue na Guerra/Guelra/Guerra), em março e em maio 

de 2013; e nas Leituras no Mosteiro, organização do Tea-

tro Nacional são João (peça Mar Alto Atrás da Porta), em 

março de 2013. 

Formação de escrita para Teatro com Jean Pierre sarra-

zac e Alexandra Moreira da silva, entre outros. 

Autor do livro Cine Cidade (2008), sobre o Cine Clube de 

Viseu. 

Autor de contos para a infância, Menção Honrosa no con-

curso Lusófono da Trofa - Conto infantil - Prémio Matilde 

Rosa Araújo 2012, promovido pela Câmara Municipal da 

Trofa, em parceria com o instituto Camões, com o texto 

Uma Elafanta no Jardim.

Formador de expressão escrita, desde 2006, em colabo-

ração com diversos projetos (Teatro Viriato, Centro Cul-

tural Vila Flor, Rede europeia Anti-Pobreza/ Portugal, 

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desen-

volvimento e Autismo - Viseu, Lugar Presente, Gira sol 

Azul, escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino Básico, entre 

outros) e trabalho com públicos de diferentes formações 

e idades.
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Vissaium* é um espetáculo em trânsito pelas ruas da 

cidade onde são descobertas pedras antigas, sítios ar-

queológicos ainda por escavar e artefactos que contam 

histórias de um lugar que foi desde sempre partilha-

do por muitos povos que por aqui passaram, viveram 

e deixaram a sua marca. Nesta viagem há um soldado 

romano que canta blues, uma lusitana que sabe ler pe-

dras e uma especialista em teorias que precisam de ser 

provadas porque, afinal de contas, os arqueólogos têm, 

sobretudo, dúvidas e a história não é uma ciência exata 

e imutável. 

onde é que Afonso Henriques nasceu? A Cava é uma 

fortificação árabe? Venham descobrir e especular sobre 

os maiores enigmas do património vivo da cidade e es-

cutar a novíssima banda viseense os Bárbaros.

*nome da cidade na época pré-romana e romana que deu origem ao 

nome da cidade de Viseu.

NoTA: Recomenda-se a utilização de calçado confortável.

TEATRO

19 e 22 out 

VIssaIum
direção MARIA GIL

60 min. aprox. 

sáb 16h30 | público-alvo arqueólogos e professores de história

lotação 20 participantes | preço 43

ter 10h30 e 15h00 | público-alvo 2º e 3º ciclo do ensino básico

lotação 1 turma/sessão | preço 13

próximas apresentações: março e outubro 2014 e 2015
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Direção Maria Gil

Consultoria Pedro sobral

Cocriação e interpretação Graeme Pulleyn,
Rafaela santos e Ana Bento

produção Teatro Viriato

estreIa

absoluta
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Produzido pelo Teatro Viriato, este projeto visa a fruição do património arqueológico de Viseu, através da criação de um 

percurso pelo centro da cidade de Viseu, marcado por três ícones arqueológicos fundamentais para a criação de um 

discurso de valorização do contributo dado pela cidade de Viseu à construção da identidade nacional:

aRa ROmana

A Ara Romana foi achada em 2009 na acrópole da cidade de Viseu onde se encontram os vestígios mais antigos 

da cidade. Trata-se um altar votivo com uma inscrição, onde se pode ler o epíteto vissaieigobor, que remete para 

o nome da comunidade da idade do Ferro que aqui habitava, os vissaieic. Deste modo, a ara teria sido consagra-

da às divindades locais, protetoras de uma localidade chamada Vissaium, da qual terá derivado o atual nome de 

Viseu. Deste modo, de Vissaium terá passado a Veseum na época romana, a Veseo na idade Média e Viseu de hoje.

mURalHa ROmana

Troço de cerca de 20 metros da muralha baixo imperial edificada por volta do ano de 260 da nossa era. Trata-

se do único troço desta muralha conservado na cidade com paralelos noutras cidades importantes romanas 

da Lusitânia. este achado feito em 2004/2005 reflete a instabilidade político/militar que se sentia no império 

que começava a dar sinais de fragilidade. Contudo, permitiu atestar de uma forma inequívoca a importância da 

cidade de Viseu como capital de civitas, pólo urbano importante na época romana, cujo pleno desenvolvimento 

começou a sentir-se nos finais do séc. i/princípios do séc. ii.

Trata-se de uma imponente muralha muito bem construída com silhares em granito, que atingiria uma altura 

provável de cerca de 9m, acompanhada de torreões semicirculares aos que seria passada por 4 portas localizas 

no topo dos eixos principais da cidade.

PORta dO sOaR

Na antiga muralha Afonsina, de que hoje restam alguns troços, estavam incorporados sete entradas. Destas, 

presentemente, existem duas e vestígios de outras tantas:

1. A da Porta dos Cavaleiros, ainda existente, sita na Rua do Arco e do Chafariz de s. Francisco; 

2. A da Traição ou sra. do Postigo ao cimo da calçada de s. Mateus, onde existem vestígios; 

3. A do soar ou de s. Francisco ainda existente com a inscrição: “D. Afonso mandou fazer em 1472”; 

4. A do Cimo de Vila ou de s. José, que existiu junto às Quatro esquinas, cimo da Rua Direita; 

5. A de sta. Cristina onde existiu a imagem do crucificado. Ainda existe parte do portal e nicho;

6. A da Regueira ou de s. Miguel com a imagem do Arcanjo, situava-se junto ao largo da Regueira; 

7. A do Terreiro das Freiras ou de s. sebastião, junto à sacristia da igreja de sto. António. 

MAIs sOBRe O PROJetO VISSAIUM
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A Porta de s. Francisco ou do soar é o que de melhor resta da velha muralha que circundava a cidade. A Porta é um 

Monumento Nacional. Pode ler-se, na parte cimeira, uma inscrição que evoca o cerco que D. Afonso V mandou fazer 

em Viseu em 1472 e outra, lembra a consagração pública à imaculada Conceição de Maria (já no reinado de D. João 

iV). As armas de Portugal, do reinado de D. João iV, rematam a porta. As referências arqueológicas acima descritas 

potenciam a possibilidade de exploração dos fatores tempo e identidade, sensibilizando para a afirmação de Viseu na 

construção de Portugal e para a valorização de toda uma memória desconhecida do cidadão comum. Abrem ainda a 

discussão e a curiosidade à séria possibilidade de D. Afonso Henriques ter nascido na cidade, contribuindo para uma 

maior valorização da região e criando a consciência de que a História não é uma ciência imutável.

Não existe na cidade qualquer tipo de mediação em torno destes achados cuja atenção deveria assentar na sensibili-

zação para a valorização do património local, despertando um sentido de responsabilidade no cidadão comum para a 

prática do conhecimento e curiosidade por o que pode ter sido um contributo essencial na descodificação e construção 

da identidade de um lugar.

sendo o Teatro Viriato uma casa de artes vivas, esta proposta de mediação passa pelo recurso às artes performativas, 

capitalizando a experiência do projeto Visitas Dançadas (a partir da obra do Museu Grão Vasco) com grande sucesso em 

Viseu. A associação às artes performativas será essencial para uma introduzir uma diferente abordagem ao patrimó-

nio, bem como possibilitará uma apropriação da matéria através de diferentes emoções.

Nasceu em 1978, licenciada em Formação de Atores/ence-

nadores pela escola superior de Teatro e Cinema. Tem um 

mestrado intimidade e Performances Autobiográficas, pelo 

Departamento de estudos de Teatro, Cinema e Televisão da 

Universidade de Glasgow. Como atriz trabalhou com vários 

encenadores nacionais e internacionais e também partici-

pou em cinema. É cocriadora do Teatro do silêncio onde já 

encenou vários projetos, nomeadamente para a infância. 

Colabora com outros criadores em Teatro e desde 2003 tem 

lecionado em várias escolas do país. em 2010 fundou a edi-

tora elefante Azul Clarinho, com o objetivo de criar textos 

para cena.

BIOGRAFIA

maRia Gil
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Resgatando uma feliz parceria, José Miguel Amaral (piano) 

e Nuno silva (acordeão) encontram-se novamente para dar 

corpo a mais um momento de simbiose entre dois instru-

mentos tão ricos em potencial. 

os dois músicos, amigos de longa data e naturais de Viseu, 

revisitam o seu próprio percurso pessoal e profissional no 

momento da recriação de temas de compositores como 

Astor Piazzolla, Richard Galliano e Vladimir Zubitsky, entre 

outros.

Por meio de uma fusão cintilante e vistosa de sons que se 

confundem no timbre do piano e do acordeão, o concerto 

terá, sem dúvida, como um dos seus pontos altos a capa-

cidade de deslumbrar através de uma gramática musical 

sem excessos, mas afirmativamente original.

CAfé-CONCERTO / fOyER

23 out

a Ébano e botÕes
JOsÉ MIGUeL AMARAL e NUNO sILVA

qua 22h00 | 60 min. 

preço único 2,503

m/ 12 anos 

©
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Interpretação 

Nuno silva (acordeão) 

e José Miguel Amaral (piano)
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Depois de, no ano passado, ter estreado a partitura ori-

ginal que compôs para o clássico do cinema francês, 

L’Hirondelle et la Mésange (1920), no âmbito do CineCôa, 

o pianista Mário Laginha volta a musicar ao vivo o filme 

de André Antoine, reconstituído por Henri Colpi, depois 

de, em 1982, a Cinemateca Francesa ter encontrado nos 

seus depósitos o negativo integral. Descobriu-se en-

tão uma surpreendente e moderna obra-prima, que foi 

apresentada em diversos museus, festivais e cinemate-

cas.

Recorde-se que a história de Pierre, dono de duas bar-

caças, a Hirondelle e a Mésange, que acaba por se reve-

lar um contrabandista de diamantes, foi rodada em inú-

meros cenários naturais, nos rios e canais da Bélgica e 

do norte de França, que acabaram por imprimir ao filme 

um aspeto documental que terá assustado o produtor 

que nunca o distribuiu.

fILME-CONCERTO

25 e 26 out

l’HIronDelle et la mÉsange
de ANDRÉ ANtOINe (1920, FRANÇA) | musicado ao vivo por MÁRIO LAGINHA

sex e sáb 21h30 | 80 min.

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

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

em parCerIa Com CIne Clube De VIseu

©
 D

R

programação em parceria com Cine Clube Viseu

parceria Cinemateca Francesa

apoio iCA
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Com uma carreira que leva já mais de duas décadas, Mário 

Laginha é habitualmente conotado com o mundo do jazz. 

Mas se é verdade que os primórdios do seu percurso têm 

um cunho predominantemente jazzístico – foi um dos fun-

dadores do sexteto de Jazz de Lisboa (1984), criou o deca-

teto Mário Laginha (1987) e lidera ainda hoje um trio com o 

seu nome -, o universo musical que construiu com a cantora 

Maria João é um tributo às músicas que sempre o tocaram, 

a começar pelo jazz e passando pelas sonoridades brasilei-

ras, indianas, africanas, pela pop e o rock, sem esquecer as 

bases clássicas que presidiram à sua formação académica 

e que acabariam por ditar o seu primeiro e tardio projeto a 

solo, inspirado em Bach (Canções e Fugas, de 2006).

Mário Laginha tem articulado uma forte personalidade mu-

sical com uma vontade imensa de partilhar a sua arte com 

outros músicos e criadores. Desde logo, com Maria João, de 

que resultou um dos projetos mais consistentes e originais 

da música portuguesa, com mais de uma dezena de dis-

cos e muitas centenas de concertos em salas e festivais um 

pouco por todo o mundo (festivais de Jazz de Montreux, do 

Mar do Norte, de san sebastian, de Montreal... ).

em finais da década de 80, em parceria com o pianista clás-

sico Pedro Burmester, com quem gravaria um disco, uma 

dupla que seria alargada a Bernardo sassetti em 2007 no 

projeto 3 pianos, com a gravação de um CD e um DVD, além 

de uma dezena de concertos com fortíssima repercussão 

na crítica e no público. Até ao seu inesperado desapareci-

mento, Bernardo sassetti foi, de resto, um parceiro e cúm-

plice de Mário Laginha em muitas dezenas de concertos 

e em dois discos gravados, o último dos quais dedicado à 

música de José Afonso.

Com uma sólida formação clássica, Mário Laginha tem 

escrito para formações tão diversas como a Big Band da 

Rádio de Hamburgo, Big Band de Frankfurt, a orquestra Fi-

larmónica de Hannover, orquestra Metropolitana de Lisboa 

o Remix ensemble da Casa da Música, o Drumming Grupo 

de Percussão e a orquestra sinfónica do Porto. e tem toca-

do, em palco ou em estúdio, com músicos excecionais como 

Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, Gilberto Gil, Lenine, Ar-

mando Marçal, Ralph Towner, Manu Katché, Dino saluzzi, 

Kai eckhardt, Julian Argüelles, steve Argüelles, Howard Jo-

hnson, Django Bates, entre outros. Compõe também para 

cinema e teatro.

As suas obras mais recentes em trio com Bernardo Moreira 

e Alexandre Frazão, Mongrel, um trabalho que partiu de te-

mas originais de Chopin, transformados para a linguagem 

pessoal do pianista e Iridescente, com Maria João, disco 

gravado na Fundação Calouste Gulbenkian.

BIOGRAFIAs

mÁRiO laGinHa
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Partindo das quatro mais famosas notas da história da 

música, a orquestra de Câmara Portuguesa (oCP) e Pe-

dro Carneiro viajam por trechos das sinfonias de Bee-

thoven, assim como pelo belo Concerto para Violino, in-

terpretado por solistas da oCP.

Neste concerto comentado, Pedro Carneiro dirige a mais 

recente e enérgica orquestra portuguesa - numa tarde 

divertida que inclui momentos de surpresa e de grande 

alegria para o público. outro brinde é a apresentação, 

em estreia absoluta, de obras compostas pelos próprios 

instrumentistas da oCP: uma exigência do próprio Be-

ethoven, ao descobrir que a oCP lhe dedicava este pro-

grama para famílias!

CONCERTO COMENTADO

03 noV

beetHoVen t(r)oCaDo por mIÚDos!
com ORQUestRA De CÂMARA PORtUGUesA

direção musical PeDRO CARNeIRO

dom 16h30 | 60 min.

público-alvo Famílias (com crianças m/ 6 anos) 

preço A: 103 (plateia e camarotes)  / 7,503 (frisas frontais) / 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis
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Direção musical e comentários Pedro Carneiro

Interpretação orquestra de Câmara Portuguesa

Violino solista oCP
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A direção artística da oCP é assegurada por Pedro Carneiro, 

que lidera a mais recente e virtuosa geração de instrumen-

tistas. o Centro Cultural de Belém acolheu a oCP, primeiro 

como orquestra Associada, e desde 2008 como orquestra 

em Residência. A oCP fez o concerto inaugural das tem-

poradas CCB 2007/08, logo na sua estreia, e em 2010/11. A 

presença anual nos Dias da Música de Belém tem sido uma 

constante, abrindo espaço a novos solistas e maestros, 

como Pedro Amaral, Pedro Neves, Luís Carvalho, Alberto 

Roque e José Gomes.

A oCP já trabalhou com os compositores emmanuel Nu-

nes e sofia Gubaidulina, e tocou com solistas internacionais 

como Jorge Moyano, Cristina ortiz, sergio Tiempo, Gary 

Hoffman, Filipe-Pinto Ribeiro, Carlos Alves, Heinrich schiff, 

António Rosado, entre outros.

A internacionalização deu-se em 2010 no City Festival of Lon-

don, com 4 estrelas no The Times.

A oCP abriu o 1º Festival das Artes de Coimbra, apresentou-

se em Almada, Castelo Branco, Vila Viçosa, nos festivais de 

Alcobaça, Leiria e Paços de Brandão e nos concertos de Na-

tal de Lisboa e Festival ao Largo do TNsC.

A oCP tem por visão tornar-se numa das melhores orques-

tras do mundo, afirmando-se como um projeto com credi-

bilidade e pertinência social e cultural, que nasce de uma 

ação genuína de cidadania proactiva. A oCP está a levar à 

prática diversos projetos de responsabilidade social: O meu 

amigo toca na OCP, a OCPsolidária, a OCPzero e a OCPdois.

A Linklaters Portugal é o primeiro patrocinador privado da 

oCP, ao apoiar o lançamento da OCPzero em 2010. A OCPze-

ro é formada por estudantes de música de todo o País, esta-

belecendo um primeiro passo para constituir uma orques-

tra de Jovens de Portugal.

Neste sentido, a european Federation of National Youth 

orchestras, com sede em Viena de Áustria, acolheu como 

membro a OCPzero na sua dimensão de orquestra de Jo-

vens de Portugal, em candidatura aprovada por unanimi-

dade na sua Assembleia Geral de maio de 2013, realizada 

em Bucareste.

em finais de 2012 a Fundação Calouste Gulbenkian asso-

ciou-se à oCP, patrocinando o projeto da oCPsolidária na 

Cercioeiras. o programa começou com a iniciativa da oCP 

em regime de voluntariado oferecido à Cercioeiras em 2009.

Agora, com o apoio da Fundação, iniciou-se uma nova fase 

em fevereiro de 2013, estabelecendo-se um programa apro-

fundado e sistemático para os próximos três anos.

No âmbito das parcerias de setor, em 2011, a consultora  

everis Portugal sA juntou-se à oCP, para o desenvolvimen-

to de um plano estratégico de gestão e apoio no desenvolvi-

mento do novo site. em 2013, a PwC estreia-se como auditor 

da oCP e o Município de oeiras surge como Parceiro insti-

tucional ao ceder um espaço na antiga escola primária de 

Algés, para instalação da sede da oCP.

BIOGRAFIAs

ORqUEstRa dE cÂmaRa PORtUGUEsa
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Pedro Carneiro é cofundador, diretor artístico e maestro ti-

tular da orquestra de Câmara Portuguesa, que dirigiu no 

City of London Festival, em 2010.

Considerado pela crítica internacional como um dos mais 

originais músicos da atualidade, foi bolseiro da Fundação 

Gulbenkian na Guildhall school (Londres), concluiu as li-

cenciaturas em percussão e direção de orquestra, com dis-

tinção. seguiu os cursos de direção de emilio Pomàrico, na 

Accademia internazionale della Musica, Milão.

Aclamado internacionalmente como um dos mais impor-

tantes percussionistas de hoje, Carneiro apresenta-se re-

gularmente como solista convidado de algumas das mais 

prestigiadas orquestras internacionais: Los Angeles Phi-

lharmonic, seattle symphony orchestra, BBC National or-

chestra of Wales, Helsinki Philharmonic, iceland symphony 

orchestra, english Chamber orchestra, Vienna Chamber 

orchestra, orquestra sinfônica do estado de são Paulo, 

Leipzig Radio symphony orchestra. swedish Chamber or-

chestra – sob a direção de maestros como John Neschling, 

Christian Lindberg ou Gustavo Dudamel, entre outros.

Tocou, em estreia absoluta, perto de uma centena de obras, 

e trabalha regularmente com prestigiados instrumentistas, 

orquestras e compositores, assim como os quartetos Tokyo, 

shanghai, Chilingirian, New Zealand e Latinoamericano.

estreou inúmeras obras como solista na Los Angeles Phi-

lharmonic, english Chamber orchestra, Vienna Chamber 

orchestra, orquestra sinfônica de são Paulo, entre outras. 

Compõe para teatro e cinema. Da sua discografia, destaca-

se a monografia de Xenakis (2004).

Apresenta-se regularmente como solista/diretor em di-

versas orquestras nacionais, como a orquestra sinfónica 

Portuguesa, orquestra do Algarve e Fundação orquestra 

estúdio, e internacionais, como a orquestra sinfónica da 

estónia, sendo maestro convidado no Round Top Festival, 

no Texas, eUA. Recebeu a Medalha de Honra da Cidade de 

setúbal e o Prémio Gulbenkian Arte 2011.

PEdRO caRnEiRO





Mostra de dança

14 a 16 NOV’13

Victor Hugo Pontes ZOO
Peter Michael Dietz I DON’T BELONG HERE... BELIEVE ME...
André Mesquita SALTO 
Lander Patrick NOODLES NEVER BREAK WHEN BOILED
Tânia Carvalho O REVERSO DAS PALAVRAS 
e SOLO PARA LEONOR

cr
ia

çã
o 

te
re

sa
 V

al
e 

a 
pa

rt
ir

 d
e 

fo
to

gr
afi

a 
I (

D
on

’t)
 B

el
on

g 
H

er
e.

.. 
B

el
ie

ve
 M

e.
..©

 L
uí

s 
B

el
o



44 · dim

Depois da primeira edição, o Teatro Viriato volta a apresentar New Age, New Time. Este ano, a mostra de 

dança que se inaugurou em 2012, apresenta vários criadores com um vocabulário artístico muito próprio e 

um olhar singular sobre a dança. Uma edição marcada pela pluralidade das linguagens.

Mais uma vez, New Age, New Time pretende proporcionar o encontro entre coreógrafos e intérpretes e o 

público, procurando apoiar os criadores e criar oportunidades para a circulação das suas peças.

PROGRAMA

14 NOV quinta

21h30 

ZOO
VICTOR HUGO PONTES

| 60 min. 

19h30  

I DON’T BELONG HERE... 
BELIEVE ME...
PETER MICHAEL DIETZ 

| 45 min. 

11h30 

NOODLES NEVER
BREAK WHEN BOILED
LANDER PATRICK

| 40 min.

16h30

O REVERSO DAS PALAVRAS
TÂNIA CARVALHO

| 60 min.

22h00 

SALTO
ANDRÉ MESQUITA 

| 60 min.

21h30

SOLO PARA LEONOR
TíTuLO PROVISóRIO
TÂNIA CARVALHO

| 20 min. aprox.

ESTREIA ABSOLuTA

15 NOV sexta 16 NOV sábado

Preços: 5€ (por espetáculo) / 20€ (programa completo) ESPAçO cRIANçA DISPONíVELm/ 12 anos
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MAIs soBre ZOO

ZOO, a mais recente criação de Victor Hugo Pontes, parte de “Why Look 

at Animals”, um ensaio do britânico John Berger que reflete sobre a rela-

ção entre humanos e animais, tornando-a material teatral. O espetáculo 

resulta dos pares, ora dicotómicos, ora complementares, aí discutidos: 

homem e animal, observador e observado, público e cena. Da natureza 

para as sociedades humanas e para o teatro: é este o fio condutor de 

ZOO. Num espaço de assumida artificialidade exibe-se um produto. As 

pessoas interessam-se pela observação de outras pessoas, de animais, 

de espetáculos, do mundo a partir da sua janela ou a partir de um palco. 

ZOO reflete sobre esse processo enquanto experiência estética.

“PORQuE OLHAMOS OS ANIMAIS?

JOHN BERGER *

A visita em família ao jardim zoológico é frequentemente uma jornada 

mais sentimental que a ida a uma feira ou a um jogo de futebol. Os adul-

tos levam as crianças ao jardim zoológico para mostrar-lhes os originais 

das suas “reproduções”, e provavelmente também na esperança de re-

encontrarem alguma da inocência daquele mundo animal reproduzido 

que recordam da sua própria infância.

Os animais raramente estão à altura das memórias dos adultos, ao passo 

que para às crianças eles apresentam-se, o mais das vezes, surpreen-

dentemente letárgicos e aborrecidos. (Num jardim zooló-

gico, são tão frequentes os ruídos dos animais quanto os 

gritos das crianças que perguntam: Onde é que ele está? 

Porque não se mexe? Está morto?)

Podemos sintetizar assim a pergunta sentida, mas não 

necessariamente expressa, que muitos visitantes se fa-

zem: Porque estão estes animais aquém das minhas ex-

pectativas?

Esta pergunta – não-profissional, não-expressa – é a úni-

ca que merece uma resposta.

Direção Victor Hugo Pontes Interpretação Diletta Bindi, Joana Castro, 
Marco da Silva Ferreira, Paulo Mota,Pedro Rosa, Valter Fernandes e 

Vítor Kpez Cenografia F. Ribeiro Desenho de luz Wilma Moutinho
Música original Rui Lima e Sérgio Martins

Apoio dramatúrgico Madalena Alfaia Coprodução Nome Próprio, 
Maria Matos Teatro Municipal, Centro Cultural Vila Flor e TNSJ 

Zoo é um projeto apoiado pelo Secretário de Estado da
Cultura/Direção-Geral das Artes

ZOO
direção VICTOR HUGO PONTES

14 NOV   qui 21h30     60 min.  
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O jardim zoológico é um lugar onde se encontra reunido o maior nú-

mero possível de espécies e subespécies animais, para que possam ser 

vistas, observadas, estudadas. Em princípio, cada jaula é uma moldura 

que contém o animal. As pessoas visitam o jardim zoológico para olhar 

os animais.

Avançam de jaula em jaula – à semelhança dos visitantes numa galeria 

de arte que param diante de um quadro – e seguem para a próxima, e 

assim sucessivamente. Contudo, num jardim zoológico há sempre algo 

de errado na paisagem. Como uma imagem desfocada. Estamos de tal 

maneira familiarizados com ela que já nem nos apercebemos; ou me-

lhor, a desculpa habitualmente antecipa a desilusão, para que esta não 

seja sentida. E a desculpa corre assim: De que estávamos à espera? Não 

estamos aqui para ver um objeto morto, ele está vivo. Vive a sua própria 

vida. Porque deveria isto coincidir com o facto de ser bem visível? No 

entanto, o raciocínio que sustenta esta desculpa é inadequado. A ver-

dade é bem mais desconcertante.

Independentemente de como olhamos estes animais, e mesmo estando 

eles encostados às grades, a menos de um passo de nós, ‘a olhar na nos-

sa direção, olhamos para algo que foi colocado completamente à mar-

gem’; e nem toda a concentração de que formos capazes será alguma vez 

suficiente para o colocar no centro. Porquê?

Com limitações, os animais são livres, mas tanto eles quanto os espec-

tadores confiam no seu mútuo confinamento. A visibilidade através do 

vidro, os espaços entre as grades e o ar que nos separa do fosso não são 

aquilo que parecem – se fossem, então tudo se alteraria. Deste modo, a 

visibilidade, o espaço e o ar foram reduzidos a sinais.

O cenário, se aceitarmos estes elementos como sinais, reprodu-los no 

sentido de criar uma completa ilusão – como no caso das pradarias e 

dos rochedos pintados no fundo das caixas dos animais mais pequenos. 

Às vezes, basta acrescentar outros sinais para sugerir algo do habitat 

original do animal – os ramos mortos de uma árvore para os macacos, 

rochedos artificiais para os ursos, seixos e águas pouco profundas para 

os crocodilos. Os sinais que foram acrescentados servem dois propósi-

tos distintos: para o espectador funcionam como adereços teatrais; para 

o animal, como o mínimo indispensável à criação de um ambiente onde 

eles possam existir fisicamente.

Isolados e privados de interagir com outras espécies, os animais tor-

naram-se muito dependentes dos seus tratadores. Consequentemente, 

grande parte dos seus comportamentos foi alterada. O que era vital aos 

seus próprios interesses foi substituído por um conjunto de interven-

ções arbitrárias e exteriores que eles aguardam com passividade. Tudo 

o que apreendem à sua volta tornou-se tão ilusório, do ponto de vista 

dos seus comportamentos naturais, quanto as pradarias pintadas. Mas 

este mesmo isolamento é (geralmente) um garante da sua longevidade 

enquanto espécie e facilita a sua classificação taxonómica.

Tudo isto concorre para a sua marginalização. O espaço que habitam é 

artificial. Daí a tendência para se amontoarem nos limites desse espa-

ço. (Para além desses limites talvez exista um espaço real.) Em algu-

mas jaulas, a luz é igualmente artificial. O ambiente é sempre ilusório. 

Nada os rodeia exceto a sua própria letargia ou hiperatividade. Nada os 

instiga à ação exceto, por uns breves momentos, a comida que lhes é 

fornecida e, muito ocasionalmente, um parceiro para acasalar. (Daí que 

os seus comportamentos perenes se revelem irrelevantes, sem objeto.) 

Por último, a dependência e o isolamento condicionaram de tal modo os 

seus comportamentos que consideram tudo o que os rodeia – habitual-

mente diante deles, onde o público se encontra – irrelevante. (Daí ado-

tarem uma outra atitude caracteristicamente humana: a indiferença.)

Jardins zoológicos, animais de brinquedo realistas e a massiva difusão 

comercial de imagética animal surgiram quando os animais começaram a 

desaparecer da vida quotidiana. Poderíamos supor que estas novidades 

eram compensatórias. Na realidade, elas resultam do mesmo impiedoso 

movimento de dispersão dos animais. Os jardins zoológicos, com o seu 

dispositivo cenográfico-teatral, são na verdade demonstrações da total 

marginalização dos animais. Os brinquedos realistas desencadearam a 

procura da nova marioneta animal: o animal de estimação urbano. A sua 

reprodução em imagens – ao mesmo tempo que rareava a sua reprodu-

ção biológica – foi diligentemente forçada para tornar os animais cada 

vez mais exóticos e remotos.

Por todo o lado os animais desaparecem. Nos jardins zoológicos, eles 

são monumentos vivos ao seu próprio desaparecimento. E, ao fazê-lo, 

provocaram a sua derradeira metáfora. ‘O Macaco Nu e O Jardim Zoológi-

co Humano’ são títulos de campeões de vendas. Nestes livros, o zoólogo 

Desmond Morris defende que o comportamento não-natural de animais 

em cativeiro pode ajudar-nos a compreender, aceitar e superar as ten-

sões inerentes à vida nas sociedades de consumo.

Todos os espaços de marginalização forçada – guetos, bairros de lata, 

prisões, manicómios, campos de concentração – têm algo de comum aos 

jardins zoológicos. Mas é demasiado simplista e evasivo usar o jardim 

zoológico como um símbolo. O jardim zoológico é uma manifestação das 

relações entre homem e animais; nada mais. A marginalização dos ani-

mais é hoje secundada pela marginalização e destituição da única classe 

que, ao longo da história, manteve um vínculo de familiaridade com os 

animais e preservou a sabedoria inerente a essa familiaridade: o médio 

e pequeno camponês. Essa sabedoria fundamenta-se na aceitação do 

dualismo que está na origem da relação entre homem e animal. A rejei-

ção deste dualismo é provavelmente um fator decisivo no desbravar do 

caminho para o totalitarismo moderno. Mas não quero ultrapassar os li-

mites desta não-profissional, não-expressa mas fundamental pergunta 

dirigida ao jardim zoológico.



O jardim zoológico não pode senão desiludir. A sua finalidade expres-

sa é a de oferecer aos visitantes a oportunidade de olhar os animais. 

No entanto, nunca num jardim zoológico pode um estranho encontrar o 

olhar de um animal. Na melhor das hipóteses, o olhar do animal vacila 

e desaparece. Eles olham de esguelha. Eles olham inexpressivamente 

para o horizonte. Eles perscrutam mecanicamente. Eles imunizaram-se 

ao encontro, porque nada poderá jamais ocupar um lugar ‘central’ na 

sua atenção.

Reside aqui a decisiva consequência da sua marginalização. Aquele 

olhar entre animal e homem, que terá desempenhado um papel crucial 

no desenvolvimento das sociedades humanas e com o qual todos os ho-

mens viveram até há menos de um século atrás, foi extinto. Olhando 

para cada animal, o desamparado visitante do jardim zoológico desco-

bre-se sozinho.

Quanto às multidões, elas pertencem a uma espécie por fim isolada. 

Esta perda histórica, de que os jardins zoológicos são um monumento, é 

agora irreparável para a cultura do capitalismo”.

* Excerto de Why Look at Animals?

London: Penguin Books, 2009. p. 33‑37.

Trad. João Luís Pereira/TNSJ
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“Este espetáculo é sobre um conflito constante quando criamos uma 

performance.

Desta vez, tudo falhou completamente.

As tentativas constantes, mas nada parece funcionar. O conflito do ar-

tista, que é ...

O que é importante ou não, ser capaz de fazer algo ou não.

Está sempre por trás das cortinas, não à frente. A intimidade dos basti-

dores, procurando se preparar devidamente, mas nada funciona. A tra-

gicomédia do momento de se insuflar como um balão. A questão central: 

que posição é esta de estar em frente de um público ou no meio dele. 

Sem nenhuma esperança o artista sacrifica-se simbolicamente como a 

única alternativa”.

Peter Michael Dietz

Conceito, desenho de som, cenografia, figurino
e interpretação Peter Michael Dietz 

Desenho de luz Rui Cunha 
Produção NACO e Teatro Viriato 

Agradecimentos Rui Cunha, Cristóvão Cunha, Nuno Rodrigues,
Adriana de Faria Gehres e equipa do Teatro Viriato

I DON’T BELONG HERE... BELIEVE ME...
de e com PETER MICHAEL DIETZ

PETER MIcHAEL DIETZ | COCRIADOR E INTéRPRETE

Dinamarquês, residente em Lisboa desde 1993 e no Recife entre 2000 

e 2005. É bailarino, coreógrafo e professor. Estudou na European Dance 

Development Center (EDDC), na Holanda, onde finalizou o curso de ba-

charel em Dança. Integrou, como perfomer, as companhias Re.al (João 

Fiadeiro), Circular Ar Companhia de Dança (Amélia Bentes), Jangada de 

Pedra (Aldara Bizarro) e a Companhia Clara Andermatt. Vo-Arte de Ana-

Rita Barata. Atualmente trabalha com a Companhia Paulo Ribeiro e co-

laborou no projeto República Dança com direção de Gia-

como Scalisi e cocriação de Nuno Nunes. Fez consultoria 

de coreografia com Madalena Victorino para “Vale”, em 

2009 e “Lã e Neve” (2011). Integrou ainda “Alibantes”, 

de Romulus Neagu, como cocriador em 2011. Faz parte 

de Intruso - Associação Cultural de Viseu. Criou “I (don’t) 

belong here, believe me...” para o festival 2 ou menos de 

Naco, 2011.

BIOGRAFIA
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Em Salto, o coreógrafo André Mesquita, artista residente do Teatro Vi-

riato (2013), explora as possibilidades entre o pensamento contempo-

râneo e o corpo. No toque descontínuo das ideias e na sua articulação 

através do corpo em movimento, encontra-se o que parece ser uma 

contrariedade: um corpo de dança e de desejo traduzível. Em palco, os 

bailarinos Miguel Oliveira e Teresa Alves da Silva protagonizam aquilo 

que o coreógrafo descreve como “uma ideia de colisão”.

André Mesquita viu no conceito de dobra de Gilles Deleuze o ponto de 

partida para a criação. Salto equaciona dessa forma possibilidades que 

implicam um debate com o seu próprio processo, com o seu próprio 

tema. Dobrar, saltar no mesmo lugar e, assim, deformar, deslocar o solo.

Coreografia André Mesquita 
espaço cénico André Mesquita e Xana Monteiro 

Figurinos André Mesquita
Desenho de luz Nuno Salsinha e André Mesquita 

Música Miguel Oliveira, David Lang e Adam Tendler 
Assistência de coreografia Filipa Peraltinha 

Interpretação Teresa Alves da Silva 
e Miguel Oliveira Coprodução TOK’ART – Plataforma de Criação,

Teatro Viriato e TNSJ

SALTO
coreografia ANDRÉ MESQUITA

MAIs soBre SALTO

“TRÊS. QuE SÃO DOIS. QuE É uM. SALTO .

SARA GOMES *

1. 
No início há a pesquisa. É o primeiro salto. André Mesquita procura uma 

frase, uma ideia, um impulso. Quer um sentido, mesmo que descon-

tínuo, para o Salto que o Teatro Nacional São João lhe propôs. Encon-

tra-o na “dobra deleuziana do pensamento”. Começa o primeiro ensaio 

sentado no chão com os bailarinos, Teresa e Miguel, a ler. Diz: “Jamais 

entenderei como se pode saltar para fora da génese, 

quaisquer que sejam os seus abismos ou impasses (ou 

precisamente devido a eles). Mas entendo que a dispo-

sição é uma dobra contemporânea da própria génese, que 

esta, por sua vez, deve desdobrar. Entendo portanto que, 

com a dobra, trata-se também de um salto”. É o profes-

sor francês de filosofia Jean-Luc Nancy quem aqui decifra 

Deleuze. O texto faz parte do livro ‘Gilles Deleuze: Uma 

Vida Filosófica’, coordenado por Éric Alliez.



50 · dim

Está sugerido o caminho. O primeiro de muitos. “Não é o mais importan-

te mas será tão importante quanto todos os outros pontos de trabalho.” 

André Mesquita deixa os bailarinos sozinhos. Quer que “brinquem” com 

a ideia de transposição do córtex cerebral, do osso como barreira física, 

de salto do pensamento. Entre 20 a 30 minutos. É o tempo que Teresa 

e Miguel têm para seguir o trilho indicado pelo coreógrafo. “Cada um 

brinca com a sugestão. Assim enriquecemos o processo constantemen-

te.” ‘To play and not to act?’ “Absolutamente! Brincar, brincar, brincar… 

Para mim, tem muito a ver com o processo mental e com a liberdade 

nesse mesmo processo, a contínua experimentação e a imaginação.”

Em tempos, para outras coreografias, André chegou a espalhar folhas 

com textos de filósofos pela sala de ensaios. Eram palavras que iam de 

encontro ao que queria explorar. Não esconde que, para ele, a dança é 

ela própria uma filosofia. “As problemáticas são comuns, questiona-se 

o todo e depois há  um evento importante que tem a ver com o que se 

descobre, com o corpo em unidade com a mente. Não há paradoxo, por-

que de facto está tudo ligado. A Martha Graham escreveu sobre isso, o 

William Forsythe também, e tantos outros. A complexidade é extrema!”

De volta à sala de ensaios, André Mesquita senta-se no chão, de frente 

para os bailarinos. Encosta-se ao espelho que ocupa uma das paredes 

da sala. Observa. Os corpos, os gestos, os olhares de Teresa e Miguel 

transformam-se.

Experimentam sensações, imaginam mundos, brincam com os movi-

mentos. O coreógrafo avisa: “Enfatizem, mas não sejam demasiado fi-

gurativos”. Aqui não se contam histórias. Não há um princípio, nem um 

meio, nem um fim. “Mas há narrativas e também narrativas do corpo. 

São códigos técnicos que estão ao serviço da sugestão do que se procu-

ra.” Acrescenta: “Existe muito conhecimento nestes corpos que dançam. 

Há, por isso, a assimilação de anos de experiência em confluência com 

este presente. É um todo.”

2.
Não quer um gesto delicado. Não quer um movimento perfeito. Não 

quer a harmonia do ballet clássico. Interessa-lhe a explosão. A rudeza. 

O impulso e a transferência. É o quinto dia de ensaios. André Mesquita 

continua um jogo de improvisação com os dois bailarinos. Este Salto é 

um dueto ou um solo a dois? Ainda não tem a certeza. Diz que lhe faz 

cada vez mais sentido que os dois sejam um só, a outra parte um do 

outro, o espelho onde se espelham. “Como se num deles se iniciasse o 

impulso do pensamento e no outro, imediatamente, se transformasse 

esse pensamento numa imagem, e vice-versa.”

Se o que se vê neste Salto é um homem ou uma mulher, é indiferente. 

Não há a definição de um género masculino ou feminino. “Não creio que 

as questões de género sejam muito importantes neste trabalho, dado 

que um dos impulsos é os intérpretes serem observadores de si pró-

prios, matéria de si fora do corpo.” Impõe-se a questão: Mas, os pensa-

mentos, se os ouvíssemos, não teriam um género? “Não estes…”

O coreógrafo pede aos bailarinos para repetirem os movimentos. Diz 

para levarem o tempo que precisarem, que sentirem necessário para 

este “salto”. Eles obedecem. Movem-se como se estivessem a ser vis-

tos em câmara lenta. André Mesquita volta a dar indicações. Agora quer 

que ambos assumam movimentos que deformem as suas figuras. Quer 

que se manipulem mutuamente. Que se liguem um ao outro. Que se se-

parem. Os corpos assumem velocidade. Lutam, gesticulam. É necessário 

voltar a parar. Respirar, respirar, respirar. 

Nesta fase dos ensaios nada está ainda articulado. Mas é assim mesmo. 

Para já, André Mesquita sabe que é prematuro tirar conclusões. Evita 

fazê-lo. O seu processo de criação ainda está no início. “Essencialmen-

te, continuo a pesquisar e isso é algo que vai acontecer até ao fim. O fim 

que não é nunca para mim um fim, mas algo que culmina com a primeira 

apresentação, com a estreia.”

3.
Miguel Oliveira, bailarino, 35 anos. É a primeira vez que trabalha com o 

coreógrafo André Mesquita. Este ‘Salto’, para si, significa “um momen-

to”. Pouco mental, mais prático, Miguel confessa-se. Diz que o maior 

desafio durante o processo de criação com o coreógrafo foi entrar na 

cabeça dele, perceber como poderia transformar os impulsos, as suges-

tões, as intenções. Mas é no improviso, no “processo em aberto” de 

André Mesquita que se sente desafiado a jogar. A ir mais além, para lá 

de si. “Em termos de movimentos já foi tudo feito; trata-se apenas de 

encontrar o que é mais honesto em relação ao que se quer transmitir.” 

O bailarino também preparou uma composição musical para esta core-

ografia. Após cerca de dez anos a viver em Haia, onde integrou o Ne-

derlands Dans Theater e estudou bateria, este é o salto que marca o seu 

regresso a Portugal. “Tornei-me bailarino porque era divertido, depois 

esqueci-me disso. Parei. Mas este Salto tem-me provado que não me 

enganei. ‘Dancing it’s fun’.”

4.
Teresa Alves da Silva, bailarina, 36 anos. Trabalha com André Mesquita 

desde que, em 2006, ambos fundaram a TOK’ART – Plataforma de Cria-

ção. Este ‘Salto’, para si, significa “transcendência”. “Há momentos em 

que não estou em mim, em que me sinto a sair do corpo, a transferir-me 

para o Miguel, a elevar-me para lá do meu físico. Como se o corpo já não 

me pertencesse.” Foi após o fim do Ballet Gulbenkian, do qual Teresa 

fazia parte, que a bailarina começou a trabalhar com André Mesquita. 

“Ele já sabe onde vai buscar as minhas emoções e sensações. Já sabe 

como e onde me levar. Há momentos em que me vejo onde nunca pen-

sei que iria.” O processo do coreógrafo é-lhe familiar, mas o desafio é 

igualmente permanente. Com ele, partilha histórias, descobre filósofos 

e textos. “Às vezes, é mais a procura de uma ideia do que de uma his-
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tória.” Acrescenta: “O André tem um mundo muito próprio, onde não há 

lugar para distracções. A concentração tem de estar sempre elevada e 

não podemos tornar-nos mecânicos.”

5.
Desliga as luzes. 

“Podem começar a viagem”, diz André.

Teresa e Miguel, quase lado a lado, caminham devagar, com as costas 

prostradas. A memória dispara. Segue o impulso. O primata, a sua evo-

lução, invade o imaginário. 

Passaram-se 15 dias desde o início dos ensaios. Adensou-se a questão 

da génese do pensamento, da vida. “Há sempre uma imagem do primata 

no que faço, até porque agrada-me que essa mesma imagem possa ter 

outra tradução para quem vê.” Tradução livre, portanto. O impulso aqui 

também é dirigido ao público. O que ele vê, sente ou imagina não é di-

tado pelo coreógrafo. 

A viagem continua. Do primata aos super-heróis. Quem são eles? “Os 

super-heróis são os intérpretes em constante processo de auto-supe-

ração. A gravidade enquanto gémeo do corpo e as muitas leis da física 

constantemente desafiadas pelo bailarino. Não estou a dizer nada de 

novo, Forsythe já o referia também.” Físico versus física. É esta poten-

cialidade do corpo que se questiona: o salto que ele permite, mas tam-

bém encerra em si. 

Outra paisagem. Dois corpos no chão, deitados. Levantam-se, len-

tamente.  Caminham em direcções diferentes, mas não opostas. En-

contram-se. E, de repente, o choque. É a colisão dos corpos – ou dos 

pensamentos. É a colisão vista em reverso. Os corpos envolvem-se, 

afastam-se. Mal se ouve a respiração. Mal se consegue continuar a 

respirar. A linha de movimentos, a anatomia da colisão torna-se cine-

matográfica.

A uma semana da estreia no Porto, André reconhece que este Salto é um 

“mergulho” de vários saltos. “Não há um só tema de salto.” A música que 

acompanha esta viagem também é assim. David Lang, Eluvium, Adam 

Tendler, Miguel Oliveira. São eles que se juntam à pauta desta coreogra-

fia. “Os temas musicais que escolhi sugerem-me vários tipos de salto. 

Os saltos entre a infância e a idade adulta, o pensamento e a acção, as 

repetições.” Começou hoje a junção do que o coreógrafo chama de suas 

“paisagens”. “Sei que a ordem podia ser outra, talvez ainda venha a 

mudar, mas para já faz-me sentido assim.” Um solo, o de Teresa. Depois 

outro, o de Miguel. “Pode ser um padrão, mas geralmente prefiro dar 

tempo ao intérprete para respirar em palco antes de saltar para dentro 

da cadência de uma coreografia.”

Ouve‑se: “Spinning like a ghost…” O Salto é agora.”

* Jornalista      

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia
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A massa cozida é mais elástica do que a crua. Esta, quando flexível, pode 

entrelaçar-se eroticamente com outras do seu espécime, formando di-

ferentes padrões, aglomerações, e possivelmente nódulos. Os nódulos 

são uma pequena quantidade de matéria reunida.

Um conjunto de matéria reunida forma um centro de bloqueio ou fluxo 

de energia. Em Noodles Never Break When Boiled, uma entidade opera 

sob influência destes fluxos e bloqueios. Ela debate-se, na tentativa de 

operar na  manipulação do tempo, do espaço e da perceção do observa-

dor. Mesmo que esta figura não consiga criar um nó.

Criação, interpretação, edição de som e desenho de luz Lander Patrick
Consultores Artísticos Gui Garrido, Jonas Lopes,

Sérgio Diogo Matias, Tomaz Simatovic (SLO)
Apoio de residência European Roots Movement (AL),

Cine-Teatro António Lamoso (PT), NEGÓCIO (PT), ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten (NL) Produção Clara Antunes

Coprodução Cine-Teatro Avenida e NEGÓCIO/ZDB

NOODLES NEVER BREAK WHEN BOILED
de e com LANDER PATRICK

LANDER PATRIcK | 1989, RIO DE JANEIRO

Estudou na Escola de Dança do Conservatório Nacional, Hogeschool voor 

den ARtEZ Kunsten (Holanda) e completou a Escola Superior de Dan-

ça. Como coreógrafo, detém 3 obras em repertório, apresentadas em 

Portugal, na Sérvia, Alemanha, Itália e nos EUA, com as quais ganhou 3 

prémios. Colaborou com Luís Guerra, Joana Antunes (Guimarães 2012), 

Margarida Bettencourt ou Tomaz Simatovic (Eslovénia) e integrou nas 

Companhias CeDeCe e Persona (França).

BIOGRAFIA
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16 NOV   sáb 16h30     60 min. ©
 D

R

O Reverso das Palavras explora a relação entre música e movimento. A 

partir de um convite para criar um trabalho coreográfico em colaboração 

com a compositora contemporânea norte-americana Julia Wolfe, Tânia 

Carvalho desenvolve uma peça cuja “vida está no pensamento e na ale-

gria do movimento, no momento em que atravessa um espaço liberto 

de palavras”.

“Estou convencida de que as palavras só me limitam e bloqueiam”, diz 

Tânia Carvalho. O Reverso das Palavras resulta dessa ausência: o instan-

te em que as palavras “deixam de estar presentes, para darem lugar à 

expressão”.

Direção e coreografia Tânia Carvalho
Música Julia Wolf (LAD, solo bagpipe e audio playback)

Interpretação Tânia Carvalho, Luís Guerra e Marlene Monteiro Freitas
Músico Jean Blanchard Desenho de Luz Zeca Iglésias

Figurinos Aleksandar Protic operador de som Régis Estreich
Produção Bomba Suicida Produção e difusão Sofia Matos

residência artística Les Subistences (Lyon) 
e Centre Chorégraphique de Rillieux-la-Pape (França)

Coprodução Les Subistences (Lyon) e Centre Chorégraphique de 
Rillieux-la-Pape (França) Apoio alkantara (Lisboa), Centro Cultural de 

Belém (Lisboa), Museu do Traje (Viana do
Castelo), Escola Superior de Comunicação (Viana do Castelo)

e Hotel Borges Chiado (Lisboa).
Bomba suicida é financiada pelo Governo de Portugal,

Secretário de Estado da Cultura e
Direção-Geral das Artes.

O REVERSO DAS PALAVRAS
direção e coreografia TÂNIA CARVALHO

MAIs soBre O REVERSO DAS PALAVRAS

“Foi muito estimulante receber um convite para fazer uma peça de dan-

ça cujo mote principal seria o trabalho de uma compositora de música 

contemporânea. Tenho um grande fascínio pela música dela, e por isso 

estou ansiosa por chegar a ver o resultado final.

É cada vez mais difícil para mim escrever sobre o meu trabalho, pois 

evito meter palavras ao barulho na minha cabeça no momento em que 

crio uma peça de dança. Estou convencida de que as palavras só me li-

mitam e bloqueiam.

No decurso do meu trabalho, com o tempo, habituei-me a 

pensar sem palavras. Em vez disso, penso por movimen-

tos, por intensidades do corpo, ritmos, pausas, figuras, 

atmosferas. Tento pensar apenas através de imagens, 

que se vão acumulando gradualmente, até que começam 

a configurar uma forma específica. Gosto de pensar nos 

movimentos como uma linguagem – que eles são, de fac-

to. E precisamente por isso, ao pensar deste modo, sou 

levada a evitar as palavras.



54 · dim

É óbvio que no início da criação existe uma ideia ‘base’, esta sim feita 

de palavras. Mas se vou ao encontro dessa ideia, é através daquele pen-

samento em imagens; e se avanço, é por meio de escolhas e decisões 

que vou tomando intuitivamente. Só assim é possível dizer que a peça 

começa a ganhar uma forma, um sentido, uma linha de evolução.

Neste caso em particular, essa ideia ‘base’ é uma música, o que torna 

ainda mais difícil falar daquilo em que vai tornar-se esta peça, ou do 

que ela possa ser neste momento. Mesmo o simples gesto de dar-lhe 

um título revelou ser extremamente difícil.

Mais do que qualquer outra coisa, a vida desta peça está no pensamento 

e na alegria do movimento, no momento em que atravessa um espaço 

liberto de palavras. A natureza, a sequência do movimento é ‘o reverso, 

o afastamento das palavras’: não aquilo que elas escondem atrás de si, 

mas o instante em que deixam de estar presentes, para darem lugar à 

expressão”.

Tânia Carvalho
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16 NOV   sáb 11h30     20 min.  ©
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No momento em que atinge a “maioridade” artística, Leonor Keil, intér-

prete incontornável da dança contemporânea portuguesa, trabalha pela 

primeira vez com a coreógrafa Tânia Carvalho. Solo para Leonor (título 

provisório) surge por convite da Companhia Paulo Ribeiro a Tânia Carva-

lho, que vê na dança de Leonor Keil “um grito muito alto, muito grande. 

Um grito que é capaz de nos varrer a todos. Esse grito enorme, gigante, 

está sempre prestes a sair... mas nunca sai”. “Quero trabalhar a partir 

desta ideia de inquietação, de vontade de gritar mas não gritar. De algo 

que, em vez de sair de uma vez, vai saindo devagar, e de várias formas”, 

escreve a coreógrafa.

Coreografia Tânia Carvalho 
Interpretação Leonor Keil Música, desenho de luz e figurinos A definir 

Produção Companhia Paulo Ribeiro 
Coprodução A Oficina – Centro Cultural Vila Flor, Centro Cultural de 

Belém e Teatro Nacional São João Parceria Teatro Viriato

SOLO PARA LEONOR [TíTuLO PROVISóRIO]
coreografia TÂNIA CARVALHO

ESTREIA ABSOLuTA

MAIs soBre SOLO PARA LEONOR (título provisório)

“Vinte anos de uma carreira sem sair muito do lugar! 

Neste ponto em que me encontro, penso no tempo em que ando nesta 

vida de saltimbanco, de criador em criador, de palco em palco, de país 

em país, de público em público. 

O tempo voa e não consigo sentir que tenham passado 20 anos.

Sempre admirei quem festeja longas datas e perguntava-me se algum 

dia eu iria sentir necessidade do mesmo. E sim, esse desejo surgiu-me, 

mas olhando para trás penso que tantos anos não são as-

sim tantos, parecem poucos, sinto-me cansada, mas can-

sada de não andar mais, quero mais! 

O desafio é trabalhar com quem muito admiro, mas cujo 

encontro ainda não se proporcionou. 

Quero mais 20 e, depois, vou querer plantar flores”.

Leonor Keil
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“A dança da Leonor inquieta-me. Inquieta-me positivamente. Inquieta-

me... e não consigo tirar os olhos dela. Parece-me que tem lá dentro 

um grito muito alto, muito grande. Um grito que é capaz de nos varrer a 

todos e nos pôr fora do teatro. Voados... num instante. 

Há qualquer coisa que habita o corpo da Leonor e que é maior que ela, 

e, por isso, esse grito, enorme, gigante, está sempre prestes a sair... 

mas nunca sai. Não que isto seja a “ verdade” da Leonor, mas, a minha 

“ verdade” ao vê-la. 

Quero trabalhar com a Leonor a partir desta ideia de inquietação, de 

vontade de gritar, mas não gritar. De algo dentro muito grande que, 

em vez de sair de uma vez, vai saindo devagar, e de várias formas. Até 

que...”

Tânia Carvalho

LEONOR KEIL

TÂNIA cARVALHO

Nasceu em Ponta Delgada, em 1973. Iniciou os seus estudos em Dança 

na Escola de Dança de Maputo (Moçambique), concluindo a sua forma-

ção na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de Dança/Teatro trabalhou com Joana Providência, 

Madalena Vitorino, Marta Lapa, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro, Francisco 

Camacho, Amélia Bentes, José Wallenstein, Cláudio Hochman, John Mo-

wat , Rafaela Santos, Giacomo Scalisi , Companhia TPO (Itália), Luis El 

Gris (pogo Teatro) Francisco Campos (projeto Ruinas), Nuno M. Cardoso 

(Cão Danado). 

Foi assistente de ensaios do coreógrafo João Fiadeiro na obra ‘Branco 

sujo’ e de Paulo Ribeiro na obra ‘New Age’ para o NDT 3, Holanda. 

No cinema destaca a sua participação em ‘É só um minuto’, de Pedro 

Nasceu em 1976 (Portugal), vive e trabalha entre Viana do Castelo e 

Lisboa. Aos cinco anos iniciou-se nas aulas de dança clássica e em 1995 

começou a frequentar a Escola Superior de Dança, em Lisboa. Dois anos 

depois, ingressou no Curso de Intérpretes de Dança Contemporânea, no 

Fórum Dança (Lisboa). Em 1999, obteve o primeiro apoio do Estado para 

uma criação sua. Já em 2005, realizou o Curso de Coreografia da Funda-

ção Calouste Gulbenkian. 

Ao longo da carreira, tem desenvolvido vários trabalhos, como intér-

prete e como criadora, em colaboração com diferentes coreógrafos: 

Clara Andermatt, Carlota Lagido, Filipe Viegas, Francisco Camacho, Luís 

Guerra e Vera Mantero. 

Caldas, ‘Contra Ritmo’, de João Figueiras , ‘Pás perdu’, de Saguenail , ‘O 

Barão’ e ‘Cinesapiens’, de Edgar Pera. 

No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ribeiro, da qual é 

intérprete regular desde 1995, foi-lhe atribuída uma Menção Honro-

sa pela sua interpretação na obra ‘Rumor de Deuses’ nos V Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, 1996, e, em 

1999, foi-lhe atribuído o Prémio Revelação – José Ribeiro da Fonte, 

pelo Instituto Português das Artes do Espetáculo. Em 2002, foi uma das 

intérpretes escolhidas para participar no programa ‘Vif du Sujet’, do 

Festival d’Avignon, para o qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos 

(solo Solitary Virgin). 

É, desde 2003, a responsável pelo desenvolvimento de projetos de âm-

bito pedagógico no Lugar Presente em Viseu.

Como atriz, trabalhou com a associação Projeto Teatral. Enquanto coreó-

grafa e intérprete, criou, entre outras, as seguintes peças: ‘De mim não 

posso fugir, paciência!’ (2008), ‘Danza Ricercata’ (2008), ‘Movimentos 

Diferentes #4 #5 #6’ (2009), ‘Der Mann Ist Verrückt’ (2009), ‘Olhos Caí-

dos’ (2010), ‘Icosahedron’ (2011), ‘27 Ossos’ (2012) e ainda ‘O Reverso 

das Parlavas’ (2013) e ‘Sincopa’ (2013). 

Desenvolve ainda projetos musicais com voz e piano, estando, neste 

momento, a frequentar aulas de piano com Yuri Popov. É cofundadora da 

associação de promoção cultural Bomba Suicida.

BIOGRAFIAS
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A poesia de autores tão distintos como Alberto Pimenta, 

Fernando Assis Pacheco ou Miguel Barreto é o ponto de 

partida para o trabalho interdisciplinar do ator Cláudio 

da silva e os músicos José Valente (viola d’arco) e sérgio 

Tavares (contrabaixo). os três esbatem as fronteiras en-

tre a palavra dita e a música.

os textos selecionados interpelam a audiência e a mú-

sica reforça o peso das palavras, nunca constituindo um 

mero acompanhamento. Projeto recente, mereceu os 

mais rasgados elogios aquando da sua estreia, nos en-

contros internacionais de Jazz de Coimbra.

CAfé-CONCERTO / fOyER

21 noV

InCompleto
com CLÁUDIO DA sILVA, JOsÉ VALeNte e sÉRGIO tAVARes

qui 22h00 | 60 min.

preço único 2,503

m/ 12 anos
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Interpretação

 Cláudio da silva (voz), 

José Valente (viola d’arco) 

e sérgio Tavares (contrabaixo)

parceria JACC
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em Solo – Criação em Tempos Difíceis, Paulo Ribeiro não 

só regressa ao palco, como o faz sozinho, apenas com 

ingmar Bergman, para talvez construir uma coreografia 

feita de várias felicidades. Mergulha nas “verdadeiras 

palavras, aquelas que transportam a vida, as que es-

tão cheias de sentidos, as que ingmar Bergman filmou 

acompanhadas de horas, fantasticamente longas, de 

vida vital”. “É com estas palavras e as suas músicas que 

eu gostaria de voltar a dançar e talvez, desta vez sim, 

dançar pela última vez...”, escreve o coreógrafo.

em 31 anos de carreira, Paulo Ribeiro dançou o seu 

primeiro e único solo, Modo de Utilização, em 1991, na 

Bienal Universitária de Coimbra (BUC). em 2006, depois 

de ter dançado, precisamente, Malgré Nous, Nous Étions 

Là anunciou que não voltaria ao palco como intérprete, 

mas em JIM percebeuse que a quebra desse voto esta-

ria iminente e assim é.

DANÇA

23 noV (a confirmar)

solo - CrIação em tempos DIFÍCeIs (tÍtulo proVIsórIo)
coreografia e interpretação PAULO RIBeIRO

sáb 21h30 | 50 min. aprox.

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

m/ 3 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Coreografia e interpretação Paulo Ribeiro
música e figurinos A definir

produção Companhia Paulo Ribeiro
Coprodução A oficina – Centro Cultural Vila Flor,

Centro Cultural de Belém e Teatro Nacional são João
parceria Teatro Viriato

estreIa

absoluta
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 “Que palavras nos acompanham?! Com que palavras tentam obrigar a nossa existência?! Se libertarmos o ouvido, as pala-

vras parecem cada vez mais iguais...as mesmas que se repetem, as mesmas que - pela reprodução exaustiva - nos aneste-

siam. Parecem ervas daninhas que devoram qualquer diferença, qualquer luminosidade, qualquer alternativa que não seja 

a de um verde espesso, fétido e nauseabundo.

Por mais difícil que seja abstrairmo-nos, as outras...as verdadeiras palavras que transportam a vida, as que estão cheias de 

sentidos, as que nos fazem acreditar que ainda há muitos possíveis continuam perto; continuam ao alcance da mão, do braço, 

da perna, da pélvis, do corpo...um complexo de sensações, que é o único capaz de criar e dar inteiro sentido às palavras boas 

e verdadeiras, que são a razão da existência; aquelas que Ingmar Bergman filmou acompanhadas de horas, fantasticamen-

te longas, de vida vital. É com estas palavras e as suas músicas que eu gostaria de voltar a dançar e talvez, desta vez sim, 

dançar pela última vez...”

Paulo Ribeiro

// MAIs sOBRe SOLO – CRIAÇãO EM TEMPOS DIfÍCEIS (TÍTULO PROVISóRIO)

Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e 

francesas que fez carreira como bailarino, até que os 

seus passos conduziram-no à criação coreográfica. 

A estreia enquanto coreógrafo deu-se, em 1984, em Pa-

ris, no âmbito da companhia stridanse, da qual foi co-

fundador, e que o levou à participação em diversos con-

cursos naquela cidade, obtendo, logo no ano da estreia 

como criador, o prémio de Humor e, no ano seguinte, 

em 1985, ganhou o 2.º prémio de Dança Contemporânea, 

ambos no Concurso Volinine. 

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colaborar 

com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet 

Gulbenkian, para os quais criou, respetivamente, Taqui-

cardia (Prémio Revelação do jornal sete, em 1988) e Ad 

Vitam. Com o solo Modo de utilização, interpretado por si 

próprio, representou Portugal no Festival europália 91, 

em Bruxelas. 

A sua carreira de coreógrafo expandiu-se no plano inter-

nacional, a partir de 1991, com a criação de obras para 

companhias de renome: Nederlands Dans Theater ii 

(Encantados de servi-lo e Waiting for Volúpia), Nederlan-

ds Dans Theater iii (New Age); Grand Théâtre de Genève 

(Une Histoire de Passion); Centre Chorégraphique de Ne-

vers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet de Lorraine 

(White Feeling e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian, 

criou ainda: Percursos Oscilantes, Inquilinos, Quatro Árias 

de Ópera, Comédia Off -1, White e Organic Beat, Organic 

Cage, Organic Feeling. 

entretanto, em 1994 o criador foi galardoado com o Pré-

mio Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão pela 

BIOGRAFIA

PaUlO RibEiRO
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obra Dançar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Ca-

pital europeia de Cultura, realizada conjuntamente com 

Clara Andermatt.

em 1995, fundou Companhia Paulo Ribeiro, para a qual 

já criou 15 coreografias: Sábado 2, Rumor de Deuses, Azul 

Esmeralda, Memórias de Pedra – Tempo Caído, Orock, Ao 

Vivo, Comédia Off -2, Tristes Europeus – Jouissez Sans En-

traves, Silicone Não, Memórias de um Sábado com rumo-

res de azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, Masculine, Fe-

minine, Maiorca e Paisagens – onde o negro é cor e, mais 

recentemente, Jim. 

o trabalho com a própria companhia permitiu-lhe de-

senvolver melhor a sua linguagem pessoal como coreó-

grafo. e o reconhecimento não tardou. Logo em 1996, a 

obra Rumor de Deuses foi distinguida com os prémios de 

“Circulação Nacional”, atribuído pelo instituto Português 

do Bailado e da Dança, e “Circulação internacional”, atri-

buído pelo Centro Cultural de Courtrai, ambos no âmbito 

do concurso “Mudanças 96”. em 1999, o coreógrafo ven-

ceu ainda o Prémio Almada do instituto Português das 

Artes do espectáculo. 

Ao longo da carreira, tem ganho vários outros prémios 

de relevo, como o “Prix d’Auteur”, nos V Rencontres 

Chorégraphiques internationales de seine-saint-Denis 

(França); o “New Coreography Award”, atribuído pelo 

Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), o “Prix 

d’interpretation Collective”, concedido pela ADAMi 

(França); ou ainda o Prémio Bordalo da Casa da impren-

sa (2001). 

em 2009 recebeu mais duas distinções: o prémio Core-

ógrafo Contemporâneo, no 1.º Portugal Dance Awards, e 

o Prémio do Público, no Dance Week Festival da Croácia. 

Recentemente foi galardoado com o prémio Melhor Co-

reografia de 2010 pela sociedade Portuguesa de Auto-

res, pelo espetáculo Paisagens – onde o negro é cor.

em acumulação com o trabalho na companhia de autor, 

Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo “Dancem”, em 1996 

e 1997, no Teatro Nacional s. João. Desempenhou, entre 

1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral e de Programa-

ção do Teatro Viriato/CRAe (Centro Regional das Artes 

do espetáculo das Beiras), e foi ainda Comissário para a 

Dança em Coimbra 2003 – Capital europeia da Cultura. 

em 2006, regressaria ao Teatro Viriato, para reocupar 

o cargo de Diretor-geral e de Programação, isto após a 

extinção do Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 

2005, tendo nesse período recebido o “Prémio Bordalo” 

da Casa da imprensa Portuguesa (2005) pelo trabalho 

desenvolvido com esta companhia. 

em 2008, participou como coreógrafo na produção Evil 

Machines, de Terry Jones, para o Teatro Municipal de s. 

Luiz. em 2010, coreografou o espectáculo sombras, de 

Ricardo Pais. e em 2011 criou Desafinado, para o grupo 

Dançar com a Diferença (Madeira), e ainda um quarte-

to para o espectáculo coletivo Uma Coisa em Forma de 

Assim, com a Companhia Nacional de Bailado, para a 

qual criou seguidamente Du Don de Soi, um espetácu-

lo de noite inteira, sobre o cineasta Andrei Tarkowsky. 

o criador ainda trabalhou no cinema, com a conceção 

da coreografia para La Valse, um filme de João Botelho.

o coreógrafo tem-se ainda dedicado à formação, orien-

tando vários workshops em Portugal, mas também em 

países onde a companhia tem marcado presença. Lecio-

nou a disciplina de Composição Coreográfica, no âmbito 

do mestrado de Criação Coreográfica Contemporânea, 

promovido pela escola superior de Dança, e deu aulas 

no Conservatório Nacional de Dança.
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Uma longa estrada desliza pela aldeia de Azaro. Ali, em 

África, a terra queima e a luz castiga, de tal maneira que 

por vezes se veem coisas que não estão lá. Azaro agu-

ça os olhos e vê a mãe desaparecer pela estrada numa 

direção, o pai na outra, cada um andando cada dia um 

pouco mais longe para ganhar a vida. 

Que estrada é esta que dá e tira? Que leva tudo a quem 

não tem nada? Que vida é esta à beira da estrada? Uma 

vida em que a barriga zumbe, o calor aperta e as histó-

rias são para encher a solidão. Azaro senta-se junto do 

pai todas as noites, esperando a história. Uma noite o 

pai fala. Conta ao filho a história da estrada esfomeada. 

A história do monstro da estrada. 

Estrada Esfomeada tem a qualidade do mito e está im-

pregnada de crença, essa propriedade nossa de encher-

mos o desconhecido e o incompreensível de respostas 

fantásticas que confortam. em África, terra onde o ser 

se tornou homem, algo está a acontecer, algo que diz 

respeito a todos nós. esta história mágica torna-se um 

mito universal sobre a pobreza e a escassez de recur-

sos.

TEATRO

27 a 30 noV 

estraDa esFomeaDa
adaptado a partir do romance fAMISHED ROAD, BeN OKRI

50 min. aprox.

qua 15h00 | qui e sex 10h30 e 15h00 | público-alvo 1º e 2º ciclos do ensino básico (m/ 8 anos)

lotação 2 turmas/sessão (máx. 45 participantes)

preço 13

sáb 16h00 | público-alvo Famílias (com crianças m/ 8 anos) 

lotação 45 participantes

preço 2,503
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Dramaturgia e encenação Vera Alvelos

Cocriação e interpretação 
Lucília Raimundo e Miguel Fragata

Cocriação e cenografia Rita Castro Hermínio
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“era uma vez um menino pequeno que vivia num país 

pequeno virado para o grande oceano. Dizia-se que, 

nesse país, grandes homens e homens de todos os ta-

manhos se tinham lançado pelo mar dentro à procura 

de outros países e de outros homens. Mas isso tinha 

acontecido há tanto tempo que o menino de que esta-

mos a falar nunca tinha molhado os pés no mar...”

Dura Dita Dura é a história de um menino, o Baltazar, 

que cresce algures, numa terreola perdida de um Por-

tugal esquecido - mas apertadamente vigiado e autovi-

giado. Baltazar é mudo, mas não surdo. A sua vivacida-

de de menino fora do baralho conflitua manifestamente 

com o obscurantismo que caracteriza o Portugal dos 

pequeninos. Baltazar é um escândalo de silêncio num 

país silenciado. Mas não se escolhe o lugar e o tempo 

onde se nasce.

Dura Dita Dura é um espetáculo de marionetas para to-

das as idades acerca da atmosfera de terror surdo que 

reinou durante meio século num país onde as paredes 

tinham ouvidos. Através do olhar atento, por vezes ató-

nito, de uma criança bem amada mas permeável ao 

mal-estar dominante, pretende-se dar a conhecer um 

passado ainda próximo que tende contudo a esbater-se 

nas “brumas da memória”...

TEATRO

05 a 07 Dez

Dura DIta Dura

50 min. 

qui 15h00 e sex 10h30 e 15h00 

público-alvo 2º e 3º ciclos do ensino básico

preço 13

sáb 16h00 

público-alvo Famílias (com crianças m/ 6 anos) 

preço 2,503

©
 C

at
ar

in
a 

Fe
rn

an
de

s

Dramaturgia, texto e canção Regina Guimarães

encenação, cenografia e marionetas Igor Gandra

música Michael Nick

Fado - canção Ana Deus

Interpretação Igor Gandra

Desenho de luz Rui Maia e TdF

Coprodução Teatro de Ferro, Festival Internacional de Marionetas do 
Porto, Festival Escrita na Paisagem e Festival Internacional

de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa
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“dura, sobre o processo e as apresentações 

Nasci depois do Vinte Cinco de abril (trezentos e setenta dias depois, para ser exato) e cresci a ouvir as histórias do 

tempo antes. A Regina Guimarães nasceu antes da revolução (não sei exatamente quantos dias antes) e tinha uma 

série de recordações bem vivas desse tempo antes. Mais importante, partilhava desta ideia de que era preciso pensar 

e falar sobre esse tempo antes.

Durante cerca de dois anos o texto foi chegando aos poucos e durante dois anos fomos conversando sobre o assunto. 

Descobrimos logo no início que fazia sentido fazer um espetáculo que pudesse ser partilhado também com o público 

mais novo. No fundo, interessa-nos que os miúdos possam perceber melhor que a liberdade não pode ser tomada 

como adquirida e que corresponde a uma conquista dos homens e das mulheres, dos povos, que nem sempre foi assim. 

A força da censura (e das diversas formas de censura) sobre o sujeito na sua relação com o mundo e consigo mesmo, 

terá sido outro dos horizontes no nosso trabalho sobre esta matéria.

Dura Dita Dura é a história de um menino que não fala, que não pode falar. É a história de uma família normal, de um 

quotidiano dominado pelo medo.  Como contar esta história? Que recursos utilizar? o texto percorre todo o espetáculo 

e é em torno deste que tudo foi sendo gerado.

A manipulação de pequenas figuras humanas petrificadas dentro de um “jardim sem cor”, foi o modo que descobrimos 

de colocar (contar) em cena esta história passada no passado do nosso jardim à beira mar plantado. Procuramos uma 

forma de ser/estar em cena que se situa entre o encenar de uma narrativa em tempo real e uma brincadeira solitária 

de um menino infeliz. Convidámos um compositor estrangeiro (Michael Nick, alemão, radicado em Paris) para nos aju-

dar a construir o espetáculo. Para além de outras afinidades, interessava-nos um olhar (um escutar) mais distanciado, 

menos identificado com certos particularismos. A ideia da canção triste, ainda assim, está presente neste espetáculo 

e é através da voz da Ana Deus que ela nos chega.

Dura Dita Dura é um espetáculo para ver, ouvir, pensar e falar.

Muitas vezes temos, no final dos espetáculos, umas conversas muito interessantes com os nossos amigos espectado-

res. Alguns desses amigos dizem-nos que “gostaram mais de umas coisas do que de outras” e que “não perceberam 

lá muito bem aquela parte”, outros querem saber “como é que funcionava aquela coisa que fazia assim”. Alguns dos 

mais velhos dizem que era mesmo assim. De todas as participações, recordo uma de teor crítico, o bombeiro que es-

tava de serviço no teatro decidiu entrar no debate e disse que tinha gostado muito, mas na sua opinião, não tínhamos 

valorizado suficientemente a ideia de que havia, para além da censura e da repressão, uma enorme pobreza em que 

vivia a maioria da população e, que essa era também uma forma de controlo”.

igor Gandra, abril 2010

“Dura, sobre o processo”, Jornal Lura, Guimarães: serviço educativo do Centro Cultural Vila Flor 

// MAIs sOBRe DURA DITA DURA
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este projeto surgiu da vontade de trabalhar o universo 

da dança e da música tradicionais portuguesas explo-

rando as suas mais variadas manifestações numa abor-

dagem contemporânea. envolve um processo aprofun-

dado de pesquisa sobre técnicas, materiais e funções 

associados aos bailes populares e ao folclore, bem 

como a reflexão crítica sobre alguns conceitos-chave 

como a cultura popular e a cultura de arte, o ritual e o 

convencional, o rural e o urbano, o tradicional e o con-

temporâneo. 

Ao debruçar-se sobre este universo, Clara Andermatt 

procura essencialmente as motivações que deram ori-

gem a esses movimentos/processos (a folclorização, o 

revivalismo, a patrimonialização), enquadrando e refle-

tindo sobre os vários aspetos que os compõem: a rela-

ção entre os pares, os temas, a musicalidade, o sentido 

de ritmo, os códigos sociais, a sensualidade que ema-

nam, etc

Preservar a memória dos usos e costumes destas 

danças como objeto de estudo e mantê-los vivos, par-

ticipados e revitalizados no modus vivendi do presente 

são aspetos fundamentais e marcas de uma tradição 

dinâmica. Trabalhar sobre esses conteúdos no âmbi-

to da dança contemporânea, descontextualizando-os 

e revestindo-os de novas funções e expressões numa 

troca fertilizante  entre o passado e o que está para vir, 

é um exercício e um desafio simultaneamente arriscado 

e sedutor.

DANÇA

13 e 14 Dez

FICa no sIngelo (tÍtulo proVIsórIo)
direção e coreografia CLARA ANDeRMAtt

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox.

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

m/ 8 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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Direção e coreografia Clara Andermatt

Direção musical Luís Pedro Madeira e Clara Andermatt

Figurinos José António Tenente

Desenho de luz José Álvaro Correia

Interpretação André Cabral, Bruno Alves, Francisca Pinto, Joana Lopes,
Linora Dinga, Sergio Cobos

músicos (interpretação e composição) Luís Pedro Madeira,
Luís Peixoto, Quiné (restantes a definir)

produção Companhia Clara Andermatt

parceria PédeXumbo e GEFAC

Coprodução Culturgest, Teatro Nacional S. João e Teatro Viriato

estreIa

absoluta
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Considerada uma das pioneiras do movimento da nova 

dança portuguesa, a carreira de Clara Andermatt reve-

lou, ao longo dos anos, uma identidade artística parti-

cularmente singular no panorama artístico nacional e 

internacional, e um percurso que, indubitavelmente, 

deixou a sua marca na história da dança contemporâ-

nea portuguesa e lhe trouxe o devido reconhecimento 

público. 

iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. 

Diplomada pelo London studio Centre e pela Royal Aca-

demy of Dancing (1980-84, Londres); foi bailarina da 

Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de Rui 

Horta (1984-88), e da Companhia Metros de Ramón ol-

ler (1989-91, Barcelona). 

em 1991, cria a sua própria companhia coreografando 

um vasto número de obras regularmente apresentadas 

em Portugal e no estrangeiro. 

É em 1994 que inicia a sua colaboração com Cabo Ver-

de, organizando várias ações de formação e realizando 

diversos espetáculos com bailarinos e músicos daquele 

país; uma cooperação que se manteve durante 7 anos. 

Clara Andermatt é regularmente convidada a criar para 

outras companhias, a lecionar em diversas escolas e a 

participar como coreógrafa em peças de teatro e cine-

ma.

Ao longo da sua carreira, coreografou quatro peças para 

o Ballet Gulbenkian: Cemitério dos Prazeres e 4 Árias de 

Ópera em 1996, neatnet em 2000 e O Canto do Cisne em 

2004. Coreografou, em 2011, uma peça integrada no es-

petáculo Uma Coisa em Forma de Assim e recentemente 

Dance Bailarina Dance para a Companhia Nacional de 

Bailado. 

o seu percurso revela uma evidente predileção pelo 

contacto com outras áreas, especialmente nas zonas de 

fronteira entre géneros e estilos, entre o corpo treinado 

e não treinado e o desejo de aproximação do outro, pro-

curando sentir e perceber a diferença de cada indivíduo. 

Ao longo da sua carreira, Clara Andermatt tem sido 

distinguida com diversos prémios dos quais destaca: 

1982-83 Bolsa Bridget espinosa – Londres; 1983 The 

Best student Award do London studio Centre e 2º Pré-

mio de Coreografia do London studio Centre com a peça 

Cake Walk – Londres; 1989 1º Prémio do iii Certamen 

Coreográfico de Madrid com a coreografia En-Fim; 1992 

Menção Honrosa do Prémio Acarte/Madalena Perdigão 

da Fundação C. Gulbenkian com a coreografia Mel; 1994 

em conjunto com o coreógrafo Paulo Ribeiro, é distin-

guida com o Prémio Acarte/Madalena Azeredo Perdigão 

da Fundação C. Gulbenkian com a obra Dançar Cabo 

Verde; 1999 Prémio Almada, atribuído pelo Ministério 

da Cultura, pela obra Uma História da Dúvida, também 

eleita espetáculo de Honra do Festival internacional de 

Almada. em 2009, é nomeada para os Prémios Autores 

2010 da sPA/RTP, com o espetáculo VOID na categoria 

de Melhor Coreografia.

BIOGRAFIAs

claRa andERmatt
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INFORMAÇÃO GeRAL

DesContos teatro VIrIato
(exceto quando indicado)

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão Municipal do idoso; 

Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre os bilhetes 

dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (52); Amigos do Teatro Municipal da 

Guarda; sócios da ACeRT; sócios do Cine Clube de Viseu; Profissionais do espetáculo; 

Funcionários da Câmara Municipal de Viseu e sMAs, todos os restantes sócios e 

funcionários das Juntas de Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das 

obras sociais 

e Grupos de >10 px.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.

Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DesConto para Compra anteCIpaDa
até 20 dias antes do espetáculo no auditório

(à exceção de grupos escolares):

5% não acumulável com qualquer outro desconto.

*Peça o seu cartão na bilheteira.

em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe 

beneficiar de um desconto sempre superior a 50%, ao selecionar com antecedência os 

espetáculos da sua preferência.

informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

espaço CrIança
orientação RAQUeL MARCos e TiAGo LoPes

3 aos 10 anos

Lotação mínima 3 crianças

Preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 

junto da bilheteira do teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

noVo!

assInaturas

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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*aplicáveis todos os descontos  |  o preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

plateia

Fr
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1 14 4B
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7e

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

preço a

Plateia 10,001*

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

frisas frontais 7,501

frisas laterais 5,001

preço b

Plateia 15,001*

camarote 15,001
(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

frisas frontais 10,001

frisas laterais 7,501

outros preços

Preço Jovem 5,001
≤ 30 anos (em espetáculos no 
auditório, salvo indicação em 
contrário).

Preço desempregado 2,501
(em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário e 
mediante apresentação de com-
provativo do Centro de Emprego 
ou Segurança Social).

Plateia

196 lugares

Camarotes

22 lugares

Frisas frontais

14 lugares

Frisas laterais

56 lugares

PLANtA De sALA
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O teatro Viriato agradece aos mecenas e amigos pelos generosos contributos que tornaram 
possível 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 atividades do teatro Viriato.

Amigos · 2013

sostenuto Dão · Quinta do Perdigão; 

Allegro BMC CAR • Tipografia Beira Alta, Lda.;

Moderato Família Caldeira Pessanha;

Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos osório de Almeida 
Mateus;

Adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Maria Ferreira 
Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • 
Armanda Paula Frias sousa santos • Benigno Rodrigues • Farmácia Ana Rodrigues 
Castro • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando soares Poças 
Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças • Geraldine de Lemos • isaías Gomes Pinto 
• isabel Pais e António Cabral Costa • José Luís Abrantes • José Gomes Moreira da 
Costa • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter 
Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Fátima Rodrigues Ferreira Moreira 
de Almeida • Maria de Lurdes da silva Alves Poças • Marina Bastos • Martin obrist e 
Maria João de ornelas Andrade Diogo obrist • Miguel Costa e Mónica sobral • Nanja 
Kroon • Paula Nelas • Raul Albuquerque e Vitória espada • Teresa da Conceição 
Azevedo • Vítor Domingues; 

Júnior Ana Mafalda seabra Abrantes • Ana Margarida Rodrigues • Beatriz Afonso 
Delgado • Carla Filipa seabra Abrantes • eduardo Miguel de Amorim Barbosa • 
Gonçalo Teixeira Pinto • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa.

e outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2013
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algumas Vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros
na extensão da livraria bertrand no foyer do Teatro Viriato;

·  Benefícios fiscais;

·  Descontos idênticos aos sócios da acERt para a programação
do Novo Ciclo ACeRT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do teatro municipal da Guarda; 

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

·  Descontos na clínica baccari (consultar tabela na clínica)
e na Psicosoma;

·  Descontos no Forlife (+ isenção de jóia de inscrição durante os meses
de setembro e de outubro de 2013 para contratos com fidelização).

a PaRtiR dE 533 por ano!
seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes 
gratuitos e de descontos no teatro Viriato e em outras instituições 
culturais da região, nossas parceiras. 

Faça-se amIgo... 

noVo!



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 

Manuel Poças · Técnico de Comunicação e Imprensa
e-mail manuelpocas@teatroviriato.com

telefone 232 480 110

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


