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PROGRAMAÇÃO
SETEMBRO

14 SET a 15 DEZ MENOS 21

14 SET a 15 DEZ
PARA UMA TIMELINE A HAVER
GENEALOGIAS DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA 
ARTÍSTICA EM PORTUGAL

14 e 15 sex e sáb 21h30 DO ALTO DA PONTE

25 ter 19h00 PLUS HAUT

OUTUBRO

03 qua 21h30 NOITE FORA
LEITURAS E CONVERSAS SOBRE TEATRO

05 sex 16h00 1.5ºC PONTO DE EQUILÍBRIO

06 sáb 18h00
MET OPERA LIVE IN HD
AIDA

12 sex 21h30 CINDERELA

18 e 19
20

qui e sex

sáb

10h30 e 15h00
11hoo

LUSCO-FUSCO

20 sáb 18h00
MET OPERA LIVE IN HD
SAMSON ET DALILA

24 qua 15h00 RECLUSÃO E EXPERIÊNCIA MUSICAL: 
A PRÁTICA DE PIANO EM CONTEXTO PRISIONAL

27 sáb 21h30 ANDREA BELFI

28 dom 16h00
MET OPERA LIVE IN HD
 LA FANCIULLA DEL WEST

31 qua 10h30 I DON’T BELONG HERE

NOVEMBRO

01 qui 16h00 FLORESTA ANIMADA

06 ter 15h00 CIÊNCIA E PSEUDOCIÊNCIA

08 e 09 qui e sex 21h30 VENENO

10 sáb 15h00 às 17h00 GAMELIN

10 sáb 18h00
MET OPERA LIVE IN HD
MARNIE

16 a 30 NEW AGE, NEW TIME (NANT)
ver programa completo, pág 73

DEZEMBRO

07
08

sex
sáb

21h30
17h00

ENDLESS

10 e 11 seg e ter
10h30, 12h00
15h00, 16h30

INSONO

13 qui 21h30 A MORTE DE SÓCRATES

15 sáb 21h30 A VIDA DE JOHN SMITH

16 dom 16h00
MET OPERA LIVE IN HD
LA TRAVIATA
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A propósito de algumas declarações públicas feitas 

sobre o Teatro Viriato na sequência da divulgação 

dos resultados do Programa de Apoio Sustentado 

2018/2021 (Direção-Geral das Artes) pareceu-me 

pertinente partilhar alguns esclarecimentos sobre 

a identidade do nosso projeto artístico, procurando, 

deste modo, evitar equívocos sobre a sua natureza.

O Teatro Viriato é gerido pelo CAEV - Centro de Artes 

do Espetáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagó-

gica, uma associação de direito privado sem fins lu-

crativos, em cujos órgãos sociais nem o Ministério da 

Cultura, nem o Município de Viseu têm assento. Esta 

associação foi fundada, em maio de 1998, para dar 

corpo jurídico ao projeto do coreógrafo Paulo Ribeiro 

para o Teatro Viriato, que acabava de ser recupera-

do e estava pronto para ser reutilizado. Dias depois, 

era firmado um protocolo tripartido, envolvendo o 

Ministério da Cultura (representado por Ana Marín, à 

data presidente do Instituto Português das Artes do 

Espetáculo), a Câmara Municipal de Viseu e o CAEV 

(representado pelo seu presidente da Direção, Paulo 

Ribeiro). Este protocolo estabelecia as condições de 

financiamento do projeto de gestão e de programa-

ção do Teatro Viriato apresentado por Paulo Ribeiro, 

a cedência das instalações e equipamentos e a resi-

dência permanente da Companhia Paulo Ribeiro, As-

sociação Cultural. Formalizava-se então a reabertu-

ra do Teatro Viriato, enformada pela implantação do 

Centro Regional de Artes do Espetáculo das Beiras 

(CRAEB), o segundo a nível nacional (o primeiro foi o 

CRAE-Évora), no âmbito da política pública cultural 

do XIII Governo Constitucional (1995-1999). O projeto 

de criação de vários Centros Regionais das Artes do 

Espetáculo veio a ser interrompido devido à mudança 

de atores políticos.

O protocolo entre o MC/CMV/CAEV previa um primei-

ro período de financiamento de três anos (1999/2001) 

e foi sucessivamente renovado através de adendas 

anuais (2002, 2003 e 2004). Desde 2004 até à data, 

fruto da alteração das condições de acesso ao finan-

ciamento para as Artes, o CAEV/Teatro Viriato partici-

pa nos concursos que os departamentos do Ministé-

rio/Secretaria de Estado da Cultura lançaram, tendo 

obtido sempre muito boas classificações a nível re-

gional e nacional.

O Teatro Viriato é um projeto artístico reconhecido pe-

los seus pares e respeitado pelos públicos e entidades 

financiadoras. Ao longo dos cerca de 20 anos de ati-

vidade, sempre manteve autonomia de programação 

e gestão, quer em relação ao Ministério da Cultura, 

quer em relação ao Município de Viseu, dispondo de 

uma equipa própria dedicada e profissional. Ou seja, 

é uma estrutura cultural independente que tem de-

monstrado a capacidade de atrair para o seu projeto 

artístico não só o financiamento do Estado Central e 

Local, mas também europeu, integralmente investido 

na atividade que desenvolve.

Apesar de alguns equívocos que mencionei no início 

deste editorial, no âmbito da discussão - gerada pelos 

problemas e erros detetados no atual modelo de fi-

nanciamento às Artes - emergiu um debate vital para 

o acesso democrático do cidadão à oferta cultural em 

todo o território nacional, sendo que o Ministério da 

Cultura deve assumir a responsabilidade de encon-

trar com os municípios os critérios necessários para 

a definição de uma política de financiamento, por um 

lado, à programação artística e, por outro, aos criado-

res nacionais de forma verdadeiramente sustentada. 

Por cá, procuramos prosseguir com a nossa missão, 

por isso, deixo o convite à vivência da programação 

preparada para os próximos meses.  

Paula Garcia

EDITORIAL
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Os Artistas Unidos trazem a Viseu mais uma estreia. 

Nos dias 14 e 15 de setembro, sobe ao palco do Tea-

tro Viriato a peça Do alto da ponte, uma dramaturgia de 

Arthur Miller, que conta com encenação de Jorge Silva 

Melo. A peça coloca a tragédia nas docas de Nova Ior-

que, quando um estivador recebe os seus primos emi-

grantes. Tragédias, traições, contradições, cegueira, 

delação e morte. 

Encontrar a criança que reside dentro de nós, é o de-

safio que a companhia de novo circo Barolosolo propõe 

com o espetáculo Plus Haut (25 de setembro). Inspira-

do no universo circense de Alexander Calder, este é um 

espetáculo que questiona os códigos circenses tradicio-

nais e apresenta um universo engraçado, inusitado, lou-

co, perturbado, burlesco e acima de tudo poético. 

Sónia Barbosa assume o papel de encenadora convi-

dada na terceira edição de Noite Fora (03 de outubro). 

Convidando a uma viagem do velho continente para a 

América profunda, a encenadora partilha com o público 

a obra Loucos Por Amor, de Sam Shepard. Noite Fora é 

um projeto que propõe a partilha de textos teatrais e 

desafia os participantes a escutar, imaginar, conversar 

num ambiente informal e acolhedor. 

A companhia Erva Daninha apresenta no dia 05 de ou-

tubro uma dramaturgia que aborda a ação do homem 

sobre a natureza, a perda iminente de recursos naturais 

e reflete sobre a poluição dos oceanos. Em 1.5ºC Ponto 

de Equilíbrio, malabarismo, manipulação de objetos e 

equilíbrios fundem-se, num solo de novo circo sobre o 

dia a dia de um homem preso, sozinho, num ilhéu ro-

deado de lixo. 

De outubro de 2018 a maio de 2019, a Metropolitan Ope-

ra House de Nova Iorque promete ser um protagonista 

imprescindível na programação do Teatro Viriato. Viseu 

recebe as projeções em direto e em diferido das ex-

traordinárias produções de ópera, realizadas pelo MET. 

Verdi, Saint-Saêns, Puccini, Wagner, Poulenc e Donizet-

ti são alguns dos compositores que estarão em evidên-

cia nas produções que serão apresentadas. 

Refletir sobre o amor nos tempos modernos é a pro-

posta de Lígia Soares com a peça de teatro Cinderela (12 

de outubro). A encenadora cria uma metáfora em torno 

dos contos de fadas, mas que apresenta um diálogo so-

bre o amor como ele é na atualidade. Crista Alfaiate e 

Cláudio da Silva representam nesta peça uma Cinderela 

e um príncipe dos dias de hoje, um casal atingido pela 

estagnação de uma relação a longo prazo, decorrente 

das assimetrias dos seus estratos sociais. 

A estreia da nova produção dos Artistas Unidos, a transmissão das extraordinárias produções de ópera 
do Metropolitan Opera House de Nova Iorque, uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos San-
tos, a programação em parceria marcam a nova programação do Teatro Viriato. A temporada setembro 
a dezembro acolhe ainda nomes como Albano Jerónimo, Mickaël de Oliveira, Andrea Belfi, Crista Alfaia-
te e Cláudio da Silva. Haverá ainda espaço para o novo circo da Companhia Erva Daninha e da Companhia 
francesa Barolosolo. O Teatro Viriato volta também a ser o palco privilegiado da dança contemporânea, 
com a promoção de mais uma edição da mostra New Age, New Time (NANT).

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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Lusco-Fusco (18, 19 e 20 de outubro) é uma peça de 

teatro para o público infantil que explora a relação da 

matéria e do corpo com o vazio. Surgindo no vazio, os 

performers de Lusco-fusco trabalham com o corpo de 

forma a aparecer e desaparecer, desobedecer e desa-

prender com a matéria ao longo do espaço. Os jogos de 

luz e de som estimulam outros sentidos e permitem 

apelar à sensibilidade e perceção de cada criança.

Professora de piano e pianista com quase 20 anos de 

experiência, Inês Lamela traz ao Teatro Viriato uma 

masterclass (24 de outubro) centrada no domínio da 

música feita em contexto prisional. Inês Lamela desen-

volveu uma tese de doutoramento com base num pro-

jeto aplicado no Estabelecimento Prisional Especial de 

Santa Cruz do Bispo, com quatro reclusas. Na master-

class no Teatro Viriato, irá apresentar os resultados da 

sua investigação permitindo uma reflexão sobre o tema 

da Música na Comunidade. A investigadora irá ainda de-

senvolver um workshop em colaboração com o Estabe-

lecimento Prisional de Viseu, no dia 25 de outubro.

Depois de ter recebido a peça de teatro I Don’t Belong 

Here (31 de outubro), o Teatro Viriato acolhe agora o do-

cumentário sobre o grupo de homens e mulheres que, 

apesar da nacionalidade portuguesa, viveram quase 

toda a sua vida nos EUA e no Canadá, até serem de-

portados inesperadamente para os Açores. Este é um 

trabalho que dá a conhecer o processo de procura de 

identidade destas pessoas. A sessão faz parte do Ciclo 

Histórias Reais do Cine Clube de Viseu e insere-se do 

Vistacurta. Também no âmbito desta mostra de cinema, 

será apresentado o filme-concerto Floresta Animada 

(01 de novembro), com direção musical e interpretação 

do coletivo Space Ensemble. No palco, um ecrã de cine-

ma e diversos objetos juntam-se à projeção de curtas-

-metragens de animação. Ao vivo o coletivo cria as ban-

das sonoras, dando assim vida musical e textura sonora 

aos filmes. 

Distinguir a ciência de pseudociência é o objetivo da 

conferência que a Fundação Francisco Manuel dos San-

tos apresenta em Viseu no dia 06 de novembro. Cabe-

rá aos oradores Carlos Fiolhais (doutorado em Física 

Teórica pela Universidade de Frankfurt) e Ben Goldacre 

(médico e colunista do The Guardian) desmontar os ar-

gumentos habitualmente utilizados pela pseudociência 

e ao mesmo tempo promover uma viagem pela ligação 

da ciência a várias esferas, como a medicina, o ensino, a 

política ou o direito. Esta conferência integra-se no Mês 

da Educação e da Ciência que a Fundação promove. 

Pegando em narrativas factuais verídicas, recolhidas 

num universo cosmopolita contemporâneo, Albano Je-

rónimo e Cláudia Chéu construíram uma peça centrada 

nas consequências da falência social e na extinção da 

entidade família. Veneno (08 e 09 de novembro) conta a 

história de um pai recentemente desempregado e falido 

que decide sequestrar os três filhos, depois de assassi-

nar a mulher e o seu amante. 

Aproveitando o acolhimento do projeto GamelIN em Vi-

seu, pela AVISPT21, e no seguimento de uma relação 

estreita de trabalho entre o Teatro Viriato esta associa-

ção e a Companhia de Música Teatral, o Teatro Viriato 

programa um workshop de exploração sonora. GamelIN 

tem por base o projeto Gamelão de Porcelana de Cristal, 

um instrumento que permite a exploração sonora sem 

necessidade de conhecimentos formais de música, por 

isso pode ser considerado um instrumento inclusivo. 
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Depois de dois anos de atividade, o grupo Dançando 

com a Diferença – Viseu, sobe ao palco com o espetá-

culo Endless (07 e 08 de dezembro). Dança, música e 

vídeo interagem ao longo de 70 minutos, questionando 

a condição humana. Endless, que conta com a participa-

ção do grupo da Madeira, tem como ponto de partida o 

Holocausto vivido durante a II Guerra Mundial. 

A companhia Sonoscopia propõe, nos dias 10 e 11 de 

dezembro, uma viagem pelo interior dos instrumentos. 

Em INsono, uma instalação sonora interativa, os parti-

cipantes são convidados a experimentar a vivência no 

interior e no exterior de cada objeto sonoro.

A temporada encerra com dois trabalhos de Mickaël de 

Oliveira, dois trabalhos que formam o díptico Sócrates 

tem de Morrer. No dia 13 de dezembro, será feita uma 

leitura encenada de A Morte de Sócrates. No dia 15 de 

dezembro, Albano Jerónimo, Ana Bustorff, Maria Leite, 

Miguel Moreira, Paulo Pinto, Pedro Gil, Pedro Lacerda, 

Raquel Castro e Solange Freitas dão corpo à peça A Vida 

de John Smith. Memória, linguagem, ficção são os te-

mas que alimentam a discussão das personagens, que 

procuram alcançar um novo futuro para o mundo. 

O Teatro Viriato tem assumido o compromisso de apoiar 

a dança contemporânea nacional. Em 2012, tendo em 

vista este compromisso, decidiu lançar a mostra New 

Age, New Time (NANT), de forma a abrir espaço para a 

circulação das peças coreográficas nacionais e ao mes-

mo tempo proporcionar novos diálogos e encontros en-

tre os coreógrafos portugueses e o público. De 16 a 30 

de novembro, a NANT regressa com uma programação 

preenchida por dança, cinema, performance, conferên-

cias e conversas. Com esta nova edição, o Teatro Viriato 

procurou ainda lançar novas trajetórias artísticas para 

a dança contemporânea nacional, aproveitando o fac-

to de criadores estrageiros terem coreografado para 

companhias nacionais. A mostra abre com a estreia 

nacional de Happy Island, o novo trabalho do grupo 

Dançando com a Diferença – Madeira, criado pela co-

reógrafa e artista multidisciplinar espanhola La Ribot. 

Happy Island fala do desejo de existir e celebra todos 

os prazeres, imaginários, sensuais, sexuais e secretos.  

Tânia Carvalho volta a integrar o cartaz da NANT, des-

ta vez com um filme realizado por si. Um Saco e uma 

pedra – peça de dança para o ecrã desafia a imaginar 

uma dança que ganhou consciência da sua existência, 

que se tornou num ser independente capaz de tomar 

decisões por si mesmo e sobre si mesmo. Depois de 

em 2017 ter apresentado a performance Segunda-feira: 

atenção à direita, Cláudia Dias dá a conhecer mais uma 

peça do projeto Sete Anos Sete Peças. Quarta-feira: O 

tempo das cerejas é uma alusão direta a todos os as-

suntos que são varridos para baixo do tapete ocidental, 

nomeadamente as crateras abertas pelos bombardea-

mentos em diferentes partes do mundo. Na conferên-

cia, A Presença do texto na Dança e no Teatro Contem-

porâneos, Mickaël de Oliveira reflete sobre a utilização 

do texto por estas duas disciplinas artísticas ao longo 

do tempo. Luiz Antunes estreia uma conferência ence-

nada que segue o mesmo fio condutor, nomeadamente 

da presença do texto na dança. Luiz Antunes viaja desde 

o início da história da dança até à criação contemporâ-

nea, mostrando que a palavra dançada ou o movimen-

to parafraseado cruzam-se. No dia 24 de novembro, 

Henrique Furtado e Aloun Marchal apresentam o espe-

táculo Bibi Ha Bibi, uma performance que explora uma 

gama de sons e movimento que vão da luta aos jogos 

infantis mais impertinentes, dos borborigmos às can-

ções mais doces, da simples expiração ao grito bestial. 

A partir de um convite do Teatro Viriato, João Fiadeiro 

e Joaquim Alexandre Rodrigues conversam abertamen-

te, no dia 25 de novembro, sobre a relação da dança (e 

da arte) contemporânea e o público. Enquanto Artista 
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Residente no Teatro Viriato, João Fiadeiro desenvolveu 

também uma conversa-performance com António Al-

varenga, economista viseense e colaborador de longa 

data do coreógrafo. O que eu sou não fui sozinho procura  

(des)conversar em torno das questões que alimentam 

os seus encontros há anos, como “colaboração”, “de-

cisão” ou criatividade. A NANT termina com a estreia 

do novo trabalho da Companhia Paulo Ribeiro. Um en-

contro provocado (29 e 30 de novembro), assim se in-

titula, surge de um desafio lançado pela Companhia ao 

coreógrafo brasileiro Henrique Rodovalho. Nesta peça, 

reflete-se sobre a violência que caracteriza o Brasil e a 

segurança tão identitária de Portugal. 

Destinado aos adolescentes, o Teatro Viriato tem dois 

projetos especiais: o K Cena, na área do teatro, e o 

P3DRA, na área da dança contemporânea. As inscri-

ções para o K Cena decorrem de 10 de setembro a 24 

de outubro. Este projeto tem como objetivo valorizar a 

lusofonia, estimular o gosto pela escrita e interpretação 

teatral. Para além do Teatro Viriato, do Teatro Vila Velha 

e do Instituto Camões/Centro Cultural Português – Pólo 

do Mindelo, junta-se a este projeto o Teatro Nacional D. 

Maria II. O projeto P3DRA inicia a sua segunda edição e 

destina-se a jovens entre os 15 e os 18 anos que gostem 

de dança contemporânea. A edição deste ano terá como 

coreógrafo convidado Francisco Camacho. Os partici-

pantes terão a oportunidade de conhecer o seu vasto 

reportório e de o explorarem de modo a criar um exer-

cício final, que terá apresentação pública. As inscrições 

decorrem de 10 de setembro a 30 de novembro. 

No foyer do Teatro Viriato manter-se-ão as exposições 

Menos 21, de Carlos Fernandes, e Para uma Timeline a 

Haver – Genealogias da Dança Enquanto Prática Artística 

em Portugal, de Ana Bigotte Vieira e João dos Santos 

Martins. 
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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. Cons-

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

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

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

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

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

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

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

criação ao nível das artes de palco.

TEATRO

27 AGO a 05 SET

DMITRI OU O PECADO - PROJECTO KARAMÁZOV
de SÓNIA BARBOSA 

a partir de OS IRMÃOS KARAMÁZOV, de FIÓDOR DOSTOIÉVSKI

apresentação pública informal no dia 05 SET, às 21h30

 

TEATRO

10 a 13 SET

DO ALTO DA PONTE
de JORGE SILVA MELO | ARTISTAS UNIDOS

 

TEATRO

11 a 15 DEZ

ENGOLIR SAPOS
de FERNANDO GIESTAS e RAFAELA SANTOS | AMARELO SILVESTRE

debate público no dia 15 DEZ, às 18h00, duração 80 min.

©
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

PRODUÇÕES E COPRODUÇÕES

O Teatro Viriato assume como responsabilidade institucional proporcionar a criadores e intérpretes condições favorá-

veis à dinamização cultural, não só a nível local, mas abrangendo todo o território português. Nesse sentido, o Teatro 

Viriato contribui para uma atividade artística qualificada ao apoiar coproduções de companhias e artistas nacionais e 

ao investir em produções próprias, que depois circulam por todo o mundo.

DOESDICON
criação TÂNIA CARVALHO| com GRUPO DANÇANDO COM A 

DIFERENÇA

direção artística HENRIQUE AMOEDO

27 OUT - Teatro Virgínia, Torres Novas

FICA NO SINGELO
de CLARA ANDERMATT

11 a 13 OUT - Mosteiro São Bento da Vitória, TNSJ, Porto

FROM AFAR IT WAS AN ISLAND
de JOÃO FIADEIRO | RE.AL

29 SET - Cine Teatro Avenida, Castelo Branco 

MOÇAMBIQUE
MALA VOADORA

27 a 29 SET - CCVF, Guimarães 

POR AMOR!
de PATRÍCIA PORTELA | cocriação de LEONOR BARATA

e participação especial de SÓNIA BAPTISTA

10 a 16 DEZ - São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

SE ALGUMA VEZ PRECISARES 
DA MINHA VIDA, VEM E TOMA-A
de VICTOR HUGO PONTES | NOME PRÓPRIO

8 SET - Teatro Municipal de Vila Real | Festival Algures a 

Nordeste

14 SET - Teatro Municipal de Bragança | Festival Algures a 

Nordeste

29 SET - Cine-Teatro Louteano, Loulé

SOPRO
de TIAGO RODRIGUES | TNDM II

02 SET - Festival Internacional de Teatro de Setúbal (PT)

08 e 09 OUT - Festival Temporada Alta, Girona (ES)

12 e 13 OUT - Le Bois de l’Aune, Aix-en-Provence (FR)

16 a 20 OUT - Le Crièe, Marselha (FR)

23 e 24 OUT - Théâtre de l’Archipel, Perpignan (FR)

13 NOV a 08 DEZ - Théâtre de la Bastille, Festival d’Automne, 

Paris (FR)

UM SOLO PARA SOCIEDADE 
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

20 SET - Teatro das Figuras, Faro

24 NOV - Festival Internacional de Solos – Cine-Teatro 

Garrett, Póvoa do Varzim

01 DEZ -Teatro Virgínia, Torres Novas

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

08 SET - Teatro Municipal de Bragança

15 SET - Teatro Municipal de Vila Real

04 NOV - Teatro Garcia Resende, Évora
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ARTISTAS RESIDENTES · 2018/2021
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O Teatro Viriato tem estabelecido um trabalho próximo do público, mas também com os artistas, criando condições 

para que estes possam desenvolver parte do seu trabalho a partir de Viseu. Uma responsabilidade patente em toda a 

programação do Teatro Viriato, que ganhou maior materialização com acolhimento de um Artista Residente e que volta a 

ganhar novo fôlego a partir de 2018. No próximo quadriénio, a noção de Artista Residente evolui para Artistas Residentes 

e abre espaço ao trabalho de três criadores reconhecidos do panorama artístico nacional: João Fiadeiro, Joana Craveiro 

e Henrique Amoedo. Três profissionais que, ao longo dos próximos quatro anos, irão contribuir para o panorama cultu-

ral da região de forma mais estreita com o seu imaginário, pensamento e formas de estar com a criação artística, que 

potenciarão ligações de e para com a cidade.

JOÃO FIADEIRO

Pertence à geração de coreógrafos que deu origem à Nova Dança Portuguesa. Fundou a Companhia RE.AL. Dedicou-se ao 

estudo do método de Composição em Tempo Real. Orienta workshops em diversas escolas e universidades nacionais e inter-

nacionais. Atualmente frequenta o doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio das Artes da Uni. de Coimbra.

JOANA CRAVEIRO

Diretora artística do Teatro do Vestido, fundado em 2001, onde dirigiu a maioria dos projetos e participou enquanto atriz 

dramaturga e cocriadora. Tem o curso de formação de atores da ESTC, Licenciatura em Antropologia pela Uni. Nova 

de Lisboa, e Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of Music and Drama. É doutorada pela Roehampton 

University.

HENRIQUE AMOEDO

Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo Dançando com a Diferença (Madeira). Criou o termo 

Dança Inclusiva que se refere à possibilidade de mudança da imagem social e inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade, através da dança. Tem realizado diferentes iniciativas para a difusão e implementação do referido conceito.

JOÃO FIADEIRO · JOANA CRAVEIRO · HENRIQUE AMOEDO
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NOVO CIRCO

PONTE
COMPANHIA ERVA DANINHA

Datas a anunciar em breve

DANÇA

LENTO E LARGO
JONAS LOPES & LANDER PATRICK

Datas a anunciar em breve

TEATRO VIRIATO EM REDE 

REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, inicialmente em 

2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 para 10 parceiros e mais recentemente para 11. 

Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias 

instituições. As estruturas que integram esta rede de programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural 

de Vila Flor (Guimarães), Centro de Artes de Ovar, O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Teatro Académico Gil Vicente 

(Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional 

São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do Porto Rivoli · Campo Alegre.

PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL

A Rede de programação 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à coprodução e digressão de criações nacionais 

nas áreas da dança e do novo circo. Ao abrigo deste programa, os artistas têm a liberdade de desenvolver o seu 

percurso artístico contando com apoio financeiro, residências, produção e digressão concertada pelas 11 estruturas 

culturais. Para 2018/2019, foram convidados a Companhia Erva Daninha e os artistas Jonas Lopes & Lander Patrick 

para desenvolver novos trabalhos artísticos ao abrigo deste programa.
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A região Viseu Dão Lafões tem o privilégio de integrar um conjunto diversificado de entidades culturais profissionais 

tidas, a nível regional e nacional, como exemplos inquestionáveis de dedicação e de inovação na área cultural. Acert, 

Binaural/Nodar, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Regional da Serra de Montemuro e Teatro Viriato 

constituem a Rede Cultural Viseu Dão Lafões. Estas entidades culturais têm vindo a trabalhar em conjunto ao longo dos 

últimos anos, unidas por vários objetivos comuns.

Os espetáculos e atividades que integram a programação da Rede Cultural Viseu Dão Lafões decorrerão maioritaria-

mente em espaços patrimoniais, dinamizando o património cultural e natural, os seus bens e recursos, aos quais se liga 

todo um vasto e qualificado património imaterial. 

EM CIRCULAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO VISEU DÃO LAFÕES:

ACERT

• O PEQUENO GRANDE POLEGAR

 

Binaural/Nodar

• IMERSÃO SONORA TERMAL

• PONTES PERENES SOBRE ÁGUAS TEMPORÁRIAS

• NOVAS EXPERIÊNCIAS DO TERRITÓRIO VISEU DÃO LAFÕES

 

Cine Clube de Viseu

• CINEMA AO AR LIVRE

• DOCUMENTÁRIO FILM LAB

• CINE-CONCERTOS

 

Teatro Regional da Serra do Montemuro

• MONÓLOGOS DE UMA VIDA

• EXPLORADORES DA SERRA

• CONTOS DE BACO

• HISTÓRIAS QUE DÃO PARA VER

 

Teatro Viriato

• O PRESENTE DE CÉSAR

Ao abrigo da candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu 

Dão Lafões à Programação Cultural em Rede, cofinanciado pelo 

Programa Operacional Regional – Centro 2020

TEATRO VIRIATO EM REDE 

REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES
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Constituída em 2016, a PERFORMART – Associação para as Artes Performativas em Portugal pretende promover as 

múltiplas formas de manifestação cultural e artística no âmbito das artes performativas, quer a nível nacional quer a 

nível internacional.

A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela promoção de iniciativas que permitam o reconhecimento 

e o desenvolvimento sustentável do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais; pela estruturação de redes 

de trabalho entre os seus associados; pela representação dos interesses dos seus membros perante as instituições 

nacionais e internacionais; e pela promoção da tomada de posição conjunta acerca de assuntos relevantes para o setor. 

A associação pretende criar espaços de reflexão, organizando e promovendo grupos de trabalho, seminários, estudos 

de caráter científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus associados e o estabelecimento de par-

cerias entre os diferentes membros e outras associações.

São atuais membros da PERFORMART:

TEATRO VIRIATO EM REDE 

ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES
PERFORMATIVAS EM PORTUGAL

• EGEAC - Empresa de Gestão 

de Equipamentos e Animação 

Cultural, E.M 

• CAEV/Teatro Viriato 

• Teatro do Bolhão Centro de 

Formação e Produção 

• Teatro Nacional D. Maria II

• Teatro Nacional S. João 

• Fundação de Serralves

• Fundação Casa da Música 

• Companhia de Teatro de Almada 

• Opart - Organismo de Produção 

Artística 

• Fundação Centro Cultural de 

Belém 

• O Espaço do Tempo - Associação 

Cultural 

• Círculo de Cultura Teatral/Teatro 

Experimental do Porto 

• Instituto Politécnico do Porto 

• A Oficina - Centro de Artes 

e Mesteres Tradicionais de 

Guimarães 

• Teatro Meridional 

• Teatro da Terra 

• Assédio - Associação de Ideias 

Obscuras 

• Circolando 

• Teatro da Didascália 

• A Bussola (Be a Place) 

• Nome Próprio - Associação 

Cultural 

• Teatro e Marionetas de 

Mandrágora

• A Turma 

• Teatro da Palmilha Dentada 

• Balleteatro

• Ensemble - Sociedade de Actores 

• Subcutâneo

• Ao Cabo Teatro 

• Teatro da Garagem 

• Associação Orquestra de Câmara 

de Cascais e Oeiras 

• Astro Fingido - Associação 

Cultural 

• A Tarumba - Teatro de Marionetas 

• Teatro do Vão - Associação 

Cultural 

• Teatro Art’imagem

• Teatro Extremo 

• Atitudes Associação Cultural 

• Companhia de Teatro de Braga

• Teatro Académico de Gil Vicente

• Erva Daninha 

• Centro Dramático de Viana/Teatro 

do Noroeste 

• Teatro Ibérico - Companhia João 

Garcia Miguel 

• Pé de Vento 

• Produções Independentes

• Ar de Filmes/Teatro do Bairro 

• Teatro dos Aloés
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PRIMEIRO ENCONTRO

30 OUT ter 19h00

 

ENSAIOS

05 NOV’18 a 01 MAI’19

seg e qua 18h45 às 20h45

 

ENSAIOS (férias da páscoa)

08 a 22 de ABR’19

10h00 às 13h00 

e 14h30 às 17h30, 

todos os dias 

(excepto sexta-feira santa, sábados e domingos)

EXERCÍCIO PÚBLICO

14 JAN’19 seg 19h00

 

SELECÇÃO DE ELENCO FINAL

JAN’19 

 

APRESENTAÇÕES

02 a 04 MAI’19

Todos os anos, cerca de uma centena de jovens de três 

continentes participam no projeto K Cena. Diferentes rea-

lidades, culturas e contextos unem-se em torno de um 

ponto comum: a língua portuguesa. Portugal, Brasil e 

Cabo Verde abraçam novamente o Teatro Jovem como for-

ma de valorizar a lusofonia mas também como forma de 

estimular o gosto e a curiosidade pela escrita e interpre-

tação teatral. Para além do Teatro Viriato, do Teatro Vila 

Velha e do Instituto Camões/Centro Cultural Português – 

Pólo do Mindelo, junta-se a este projeto o TNDMII. Em Vi-

seu, será o encenador Graeme Pulleyn o responsável por 

orientar os jovens participantes.
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PROJETO COM A COMUNIDADE / TEATRO

K CENA PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM

Se tens entre 14 e 18 anos inscreve-te

na bilheteira do Teatro Viriato ou em www.teatroviriato.com

lotação 40 participantes

INSCRIÇÕES

10 SET 

a 24 OUT
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Nasceu no norte de Inglaterra, em 1967. Licenciou-se 

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Universi-

dade de Warwick e veio para Portugal em 1990. Cofun-

dou e foi diretor artístico do Teatro Regional da Serra do 

Montemuro entre 1990 e 2005, trabalhando como ator e 

encenador em espetáculos como Lobo-Wolf (1995), Eira 

dos Cães (2000) e Hotel Tomilho (2004). Vive em Viseu 

desde 2005, a partir de onde trabalha como encenador e 

ator independente. Projetos recentes incluem: Noite, es-

petáculo para infância e famílias (Comédias do Minho); 

Abílio, Guardador de Abelhas, espetáculo para famílias; 

Anjo Branco, teatro comunitário no Navio Museu Gil Ean-

nes (Teatro Noroeste/CDV, 2016); Lugre 2016 (Santareno), 

teatro comunitário (Museu Marítimo de Ílhavo, 2016); A 

Grande Ressaca (Matei Visniec), no Teatro Viriato (K Cena 

- Projeto Lusófono de Teatro Jovem, 2016); Nem Tudo o que 

vem à Rede, teatro comunitário no Navio Museu Santo 

André (Museu Marítimo de Ílhavo, 2015); A Mesa, teatro 

radiofónico integrado no Festival Rádio Faneca (Centro 

Cultural de Ílhavo, 2015); O Penedo, projeto comunitário 

em Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Comédias 

do Minho, 2015); Anatomia do Medo, K Cena - Projeto Lu-

sófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de Mindelo Cabo 

Verde, 2015); Romeu e Julieta, projeto comunitário com 

participantes ciganos e não ciganos em Nelas (Teatro 

Viriato, 2014); DQ 2014, a partir de Dom Quixote, K Cena 

- Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Teatro Vila Velha Sal-

vador – Brasil, 2014); Sangue na Guelra, com encenação 

de Rogério de Carvalho (Amarelo Silvestre, 2014); Vis-

saium, com encenação de Maria Gil (Teatro Viriato, 2014); 

O Teatro Mais Pequeno do Mundo: MicroGlobo; Microfénix; 

A Odisseia segundo Penélope e Teatro Mais Pequeno do 

Mundo, 2011 a 2016; (I)migrantes, a partir de relatos de re-

fugiados (Teatro Noroeste / CDV); Amor de verão (Teatro 

de Giz, Açores / Teatro Mais Pequeno do Mundo); Caminho 

Branco, teatro de rua a partir de Migraaants, de Matei 

Visniec (Residência SET – ESMAE); A Besta, a partir de 

Artaud, Jarry e Ionesco (K Cena - Projeto Lusófono de Tea-

tro Jovem (Teatro Vila Velha, Brasil) e E tu Camões, não 

dizes nada? (workshop/espetáculo com Fernando Gies-

tas (Teatro Viriato, 2016).

GRAEME PULLEYN

BIOGRAFIA
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PROJETO COM A COMUNIDADE / DANÇA

P3DRA 
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA DE REPORTÓRIO PARA ADOLESCENTES
coreógrafo convidado FRANCISCO CAMACHO | orientador local a definir

Se tens entre 15 e 18 anos e gostas de dança inscreve-te

na bilheteira do Teatro Viriato ou em www.teatroviriato.com

público-alvo 15 aos 18 anos, sem experiência ou formação em dança

lotação 12 participantes

©
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PROJETO EDUCATIVO 
EM DANÇA DE REPORTÓRIO 
PARA ADOLESCENTES

Francisco Camacho será o corógrafo convidado da se-

gunda edição do projeto P3DRA. Um projeto do Teatro 

Viriato, da Culturgest e do Teatro Municipal do Porto que 

tem como objetivo sensibilizar os jovens para a dança 

contemporânea. Os participantes são convidados a des-

cobrir o reportório do coreógrafo convidado e, num regi-

me de cocriação, a reinterpreta-lo de forma a criar um 

exercício público final, com a duração de 25 minutos. 

O processo é desenvolvido em simultâneo em três cida-

des: Lisboa, Porto e Viseu. 

WORKSHOP 

com Francisco Camacho

19 e 20 DEZ’18 

qua e qui 10h30 às 13h00 

e 14h30 às 17h00

ENSAIOS

04 JAN a 15 ABR’19

sex 18h00 às 21h00

ENCONTRO 

em Viseu dos 3 grupos

16 ABR’19

EXERCÍCIO PÚBLICO FINAL

em Viseu dos 3 grupos

17 ABR’19

é um projeto de dança contemporâneo para adolescentes coproduzido 

pela Culturgest, Teatro Municipal do Porto e Teatro Viriato.
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Desde 1988, os seus espetáculos têm sido apresentados 

em diversos países europeus, americanos e africanos. O 

seu trabalho como coreógrafo e bailarino, foi galardoado 

em 1994/1995 com o Prémio ACARTE/ Maria Madalena de 

Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 

1995 e 1997, com o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa, 

na área da Dança. Coreografou e interpretou os solos O 

Rei no Exílio (1991, filmado para a RTP, com realização de 

Bruno d’Almeida), Nossa Senhora das Flores (1992, Men-

ção Especial do Prémio ACARTE/Maria Madalena de Aze-

redo Perdigão 1992/93), Superman (2000), Hitch (2003) e 

Coup d’État (2006). Dirigiu as peças de grupo Com a mor-

te me enganas (1994), Primeiro Nome: Le (1994, Prémio 

ACARTE/Maria Madalena de Azeredo Perdigão 1994/95), 

Dom São Sebastião (1996), GUST (1997), More (1998), À 

Força (1998), Em Troca (2001, coreografia para a Com-

panhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique), My 

Name is Wilde… Oscar Wilde (2001), Silence so Sexy (2002), 

Live|Evil – Evil|Live (2005), RIP (2010), Lost Ride (2011) e 

mais recentemente Andiamo! (2012). Em 2014, estreou no 

Teatro Viriato o espetáculo E Por Si Muove.

FRANCISCO CAMACHO

BIOGRAFIA
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Para fixar o Reencontro, promovido pelo Teatro Viriato em 

2016, na história da dança contemporânea, surge Menos 

21. 

Uma exposição de Carlos Fernandes que contraria a 

efemeridade do evento através da fotografia e fixa para 

sempre o movimento de quatro dos mais representativos 

coreógrafos da Nova Dança Portuguesa.

EXPOSIÇÃO / FOYER

14 SET a 15 DEZ

MENOS 21
fotografias CARLOS FERNANDES

seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00 e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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Licenciado em Artes Plásticas, Escultura e Fotografia 

pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da 

Rainhas, Carlos Fernandes tem exposto o seu trabalho 

fotográfico com regularidade desde 2003. Para além da 

fotografia, tem trabalhado com diferentes instituições e 

associações, nomeadamente com a ACERT, onde esta-

giou e veio a trabalhar entre 2007 e 2011, no âmbito da 

produção e dinamização cultural. Atualmente, faz dire-

ção de cena no Teatro Viriato, em Viseu. As suas exposi-

ções mais recentes revelam um trabalho profundamen-

te ligado ao ambiente cultural, natural e patrimonial do 

distrito de Viseu. 

Em 2008, expôs na galeria da ACERT, Estância, uma 

exposição com imagens dos sanatórios do Caramulo, 

registadas de uma perspetiva plástica. Seguiu-se Fotos-

síntese, em 2014, exposição que resultava de um projeto 

fotográfico sobre uma perspetiva noturna da Serra do 

Caramulo. Recentemente, Scene foi mostrada ao público 

no Teatro Viriato, em Viseu, de janeiro a julho de 2015, 

tendo sido posteriormente apresentada na ACERT para 

encerrar a 21ª edição do FINTA no final do mesmo ano. 

Scene é o resultado da captação de imagens de 20 espe-

táculos no Teatro Viriato a partir de uma perspetiva mui-

to próxima do palco, a partir da direção de cena. Entre 

abril e julho de 2016, integrou a exposição coletiva Dar 

Corpo à Utopia, na qual quatro fotógrafos imortalizaram 

a intensidade e beleza da mais recente coreografia e 

Paulo Ribeiro, A Festa (da Insignificância). Entre setem-

bro e dezembro de 2016 exibiu a exposição Cartografia(s) 

(I)Materiais. Nesta exposição, Carlos Fernandes retrata 

perto de 25 criadores, encenadores e coreógrafos, ins-

critos na programação do Teatro Viriato entre janeiro e 

julho de 2016. E, simultaneamente, desafia-os a mate-

rializar numa outra geografia, a do texto, a imateriali-

dade do palco, enquanto espacialidade e território de 

transformação. Um discurso multimodal que é acionado 

para captar dimensões da dicotomia do material/imate-

rial própria da paisagem cultural.

CARLOS FERNANDES

BIOGRAFIA
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Delinear a história da dança em Portugal nos séculos XX 

e XXI de forma comparada, colocando lado a lado eventos 

nacionais e internacionais de vários âmbitos, foi uma das 

metas de Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins 

com a investigação Para uma Timeline a Haver.

EXPOSIÇÃO / FOYER

14 SET a 15 DEZ

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

seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00 e em dias de espetáculo

Entrada gratuita
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BIOGRAFIAS

Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea 

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

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

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

mento de Performance Studies da New York University/

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

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

dação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 1989 recebeu 

uma Menção Honrosa em História Contemporânea pela 

Fundação Mário Soares. Investigadora do IFILNOVA, in-

tegra o grupo Cultura, Poder e Identidades do Instituto 

de História Contemporânea. É cofundadora e curadora 

da plataforma baldio | Estudos de Performance, e dra-

maturgista em teatro e em dança. Integra a Associa-

ção BUALA. Traduziu vários autores, sobretudo de tea-

tro e filosofia, como Luigi Pirandello, Giorgio Agamben 

e Maurizio Lazzarato. Recebeu um Dwigth Conquergood 

Award na Performance Studies international #17, Utrecht.

ANA BIGOTTE VIEIRA 

Construindo no Teatro Viriato uma cronologia para a dança em Portugal, Para uma Timeline a Haver é um exercício coletivo 

de investigação e de sinalização de marcos relativos ao desenvolvimento e disseminação da dança com prática artística em 

Portugal nos séculos XX e XXI, com especial incidência na segunda metade do século XX.

Levado a cabo entre 2016 e 2017 e assumindo o presente como lugar de enunciação, propõe a construção singular de uma 

série de cronologias para a dança contemporânea em Portugal, relacionando eventos de matriz social, política, cultural, 

biográfica e artística – sugeridos por bailarinos, coreógrafos, críticos, técnicos, historiadores e espectadores.

Com este exercício, trata-se de sinalizar episódios que – influenciando autores, práticas e instituições – foram delineando 

a história da dança em Portugal, inserindo-os numa perspetiva alargada tanto das transformações pelas quais a sociedade 

portuguesa passou como do discurso sobre o coreográfico (e o que é ou pode ser a dança como prática artística), de modo a 

entrever tensões, momentos-chave e episódios emblemáticos.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa  

SOBRE PARA UMA TIMELINE A HAVER
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Nasceu em 1989 em Santarém. Estudou dança e co-

reografia em várias instituições na Europa, das quais 

P.A.R.T.S. em Bruxelas. Trabalha como coreógrafo e in-

térprete desde 2008, articulando o seu trabalho de autor 

com múltiplas colaborações manifestas em peças como 

Le Sacre du Printemps (2013) com Min Kyoung Lee, Au-

tointitulado (2015) com Cyriaque Villemaux e Antropoce-

nas com Rita Natálio, a estrear em 2017. Colaborou ainda 

com Xavier Le Roy, Eszter Salamon, Teatro Praga, Rui 

Horta, Ana Borralho e João Galante. A sua peça Projeto 

Continuado (2015) foi premiada pela Sociedade Portu-

guesa de Autores em 2016, ano em que teve oportunida-

de de dirigir Vera Mantero, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro 

e Clara Andermatt no evento Reencontro, em Viseu. Re-

centemente, interpretou o solo Self Unfinished de Xavier 

Le Roy na Bienal de Dança de Veneza. O seu trabalho foi 

apresentado em Portugal, Espanha, França, Bélgica, 

Áustria, Roménia, Brasil, Uruguai, Chile, República da 

Coreia e Nova Zelândia.

JOÃO DOS SANTOS MARTINS
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Um estivador, Eddie Carbone, confiante do seu lugar na 

classe trabalhadora do bairro a que chama casa. Uma 

vida que muda quando concorda em receber os seus 

primos emigrantes. Um caso amoroso expõe um negro 

segredo desta família e a suspeição, o ciúme e a traição 

rapidamente se seguem neste drama passional de Arthur 

Miller, escrito numa altura em que a caça às bruxas do 

MacCarthismo está com uma força redobrada. Tragédias, 

traições, contradições, cegueira, delação e morte. Do alto 

da ponte é uma peça de paixões que coloca a tragédia nas 

docas de Nova Iorque.
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Quando me pus a ler Do Alto da Ponte de Arthur Miller numa noite de inverno, dei por mim a pensar nos atores com quem 

trabalho, no Américo Silva, na Joana Bárcia, na Vânia Rodrigues, no André Loubet e a pensar “mas como podes não fazer esta 

peça vibrante? Estes papéis não foram escritos para eles?” E acho que foram e que os anos muitos para uns, poucos para 

outros em que já trabalhámos juntos vão voltar a acelerar estas paixões. Sim, porque é de paixões que trata esta tragédia 

que Miller coloca nas docas de Nova Iorque. Tragédia, traições, contradições, cegueira , delacção, morte. Entre gente pobre, 

entre traidores. Não, não se trata de uma história exemplar, de um  herói, nem sequer de uma vítima do sonho americano. 

Com violência rara, Arthur Miller fala de um homem que trai. Mas nestes tempos quem não trai? O Front National não cres-

ceu sobre os restos do movimento operário? Não vemos a traição lavrar terreno? Por isso, queria voltar a este texto que 

conhecia mal (só tinha visto o belo filme de Sidney Lumet e algumas fotografias do espetáculo dirigido por Visconti com o 

Stoppa e a Morelli), falar dos emigrantes, das escolhas difíceis, da delacção, Falar dos anos 50, falar de hoje. Sem receios, 

sem dogmas. Cruamente, como Miller nos convida.

É tão bom voltar àqueles autores que foram abrindo caminhos inesperados ao teatro. Fizemo-lo com Harold Pinter, fizemo-

-lo com Pirandello, fizemo-lo recentemente com Tennessee Williams. Tão bom passar uns tempos, uns anos, com o mesmo 

autor, ver-lhe os recursos, as obsessões, os segredos. E mostrar aos espectadores que o teatro se vai fazendo. Sim, somos 

herdeiros. Herdeiros daqueles que não se subjugaram a uma lógica do entretenimento nem se resumem a “eventos” e que 

obrigaram o palco a ser um lugar de conflito e pensamento. Agora, com Arthur Miller.

Jorge Silva Melo

Do Alto da Ponte, do dramaturgo americano Arthur Miller, estreou a setembro de 1955 como uma peça de um ato em con-

junto com A Memory of Two Mondays, no Coronet Theatre, na Broadway. A peça não teve sucesso e Miller, posteriormente, 

reescreveu a peça; esta versão é aquela com a qual o público está mais familiarizado. A versão de dois atos estreou no West 

End com encenação de Peter Brook a 11 de outubro de 1956.

A peça passa-se na América dos anos 50, num bairro italo-americano perto da Brooklyn Bridge, em Nova Iorque e empre-

ga o coro e o narrador na personagem de Alfieri. Eddie, o trágico protagonista, tem um amor impróprio, quase como uma 

obsessão, por Catherine, a sobrinha órfã da sua esposa Beatrice. Esse amor de Eddie, faz com que não aprove o namoro de 

Catherine com o seu primo, Rodolpho. O interesse de Miller em escrever sobre o mundo das docas de Nova Iorque surgiu de 

um guião não produzido que desenvolveu com Elia Kazan no início dos anos 50 (The Hook) que abordava a corrupção nas do-

cas de Brooklyn. Mais tarde, Kazan dirigiu Há lodo no cais, que tratava o mesmo tema. Miller ouviu um relato de um advogado 

que trabalhava com estivadores que, posteriormente, desenvolveu no enredo de Do Alto da Ponte.

A versão de um ato da peça Do Alto da Ponte estreou na Broadway a 29 de setembro de 1955, no Coronet Theatre (agora Eu-

gene O’Neill Theatre); Marilyn Monroe estava no público. Fez 149 récitas. Esta produção foi dirigida por Martin Ritt e o elenco 

incluía Van Heflin como Eddie e Eileen Heckart como Beatrice. A versão de dois atos estreou no West End de Londres, com 

direção de Peter Brook. Estreou no New Watergate Theatre Club (atualmente Harold Pinter Theatre) a 11 de outubro de 1956 

e o elenco incluía Richard Harris como Louis e Anthony Quayle como Eddie, com desenho de luz de Lee Watson.

SOBRE DO ALTO DA PONTE
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O realizador italiano Luchino Visconti dirigiu uma versão de palco da peça em Itália, no ano de 1958. O enredo do seu filme 

Rocco e Os Seus Irmãos (Rocco i suoi fratelli), de 1960, tem muitas afinidades com Do Alto da Ponte.

Sidney Lumet dirigiu também o filme homónimo, Do Alto da Ponte, um filme franco-italiano de 1962. O filme estrelou Raf 

Vallone e Maureen Stapleton como Eddie e Beatrice, com Carol Lawrence como Catherine. Foi a primeira vez em que um 

beijo entre homens foi mostrado no ecrã americano, apesar de neste caso, ser intencionalmente uma acusação de homosse-

xualidade, em vez de uma expressão romântica. Numa grande mudança do enredo original da peça, Eddie suicida-se depois 

de ser publicamente agredido por Marco.

Em 2005, foi anunciada uma nova versão cinematográfica de Do Alto da Ponte a ser dirigida por Barry Levinson, com Anthony 

LaPaglia como Eddie, Scarlett Johansson como Catherine e Frances McDormand como Beatrice, mas nunca foi produzida. 

Em janeiro de 2011, a revista Variety reportou que outra versão do filme estava agendada para começar a gravar em junho, 

em Melbourne e Nova Iorque com o novo realizador Robert Connolly e com LaPaglia, Vera Farmiga, Mia Wasikowska e Sam 

Neill, mas não chegou a ser produzido porque a filha de Miller rejeitou o pedido de LaPaglia de estender os direitos ao filme 

que tinham expirado a 11 de outubro, terminando assim oficialmente o projeto.

Do Alto da Ponte de Arthur Miller tem lugar em Red Hook, Brooklyn, um porto próspero no tempo de Miller e agora lugar 

de projetos de habitação problemáticos e padarias hipster. Do Alto da Ponte, baseado num incidente verídico, descreve o 

transtorno na casa de Eddie Carbone, um estivador que vive com a sua esposa Beatrice e a sua sobrinha Catherine, a quem 

foi oferecido um trabalho administrativo quando a peça começa. O conflito chega nas personagens de Marco e Rodolpho, 

primos de Beatrice, recém-chegados de Itália. Marco é do tipo machista e, portanto, relaciona-se facilmente com Eddie. Já 

Rodolpho, que canta, dança e costura, incomoda Eddie, especialmente quando fixa a sua atenção em Catherine.

Os limites dos laços familiares e da honra pessoal são testados na emocionante tragédia de Miller, Do Alto da Ponte. A pobre-

za de uma família americana da classe operária confronta-se com a destituição dos seus primos imigrantes, desesperados 

por construir uma nova vida. Num pequeno apartamento arrendado em Red Hook, Brooklyn, a família Carbone senta-se para 

jantar no fim de um longo dia. Eddie Carbone trabalha como estivador nas docas nos subúrbios de Nova Iorque, colocando 

comida na mesa com o suor do seu esforço. Ele e a esposa Beatrice, ambos primeira-geração de italo-americanos, não têm 

filhos, mas criaram a sobrinha Catherine desde a infância. Apesar de tudo parecer bem, há uma tensão silenciosa em casa. 

Eddie tem sentimentos não resolvidos para com a sobrinha e o seu casamento com Beatrice está a esmorecer. O que torna 

esta tarde diferente é a notícia de que os primos afastados de Beatrice, Marco e Rodolpho, tinham chegado de Itália e logo 

chegariam à casa. Os dois imigrantes entraram sem documentação nos Estados Unidos, através de um navio cargueiro. 

Apesar de abrigá-los ser ilegal, os Carbone sentem-se honrados em fazê-lo, não só por lealdade familiar mas por ser a coisa 

correta a fazer - ajudar os homens a escapar da pobreza da Europa pós-guerra. Apesar de Marco e Rodolpho falarem pouco 

inglês, cedo vão trabalhar descarregando navios ao lado de Eddie. Marco tem a figura de um duro e tradicional trabalhador 

imigrante; forte, sossegado e tradicionalmente masculino. Envia os seus ganhos para sustentar a sua mulher e os seus fi-

lhos tuberculosos e espera um dia regressar a casa. Rodolpho, loiro e de pele clara, pelo contrário, parece desafiar todas as 

expectativas. Ele é alegre e otimista; cozinha, canta, dança e ama as luzes da cidade de Nova Iorque - o seu sonho é tornar-se 

um cidadão naturalizado. Depressa, Rodolpho e Catherine se apaixonam e Eddie fica incapaz de lidar com a relação. Procura 

conselhos de um advogado e amigo da família, Alfieri, que é igualmente o narrador da peça. Quando Alfieri diz que não há 

nada que possa fazer para parar os dois jovens de se apaixonar um pelo outro, Eddie toma uma medida drástica e denuncia 

os seus dois hóspedes ao Departamento de Imigração. A situação só piora para Eddie quando Catherine concorda com um 

casamento apressado para que Rodolpho consiga permanecer no país. Marco, certo de ser extraditado, paga uma fiança e 

procura Eddie. Os dois confrontam-se com consequências trágicas e Eddie é morto na rua. À medida que a tragédia impará-

vel avança rumo ao seu inevitável fim, contra um pano de fundo de pobreza e imigração, encontramos uma peça que é, como 

um grande drama moderno, sobre uma família.

Qualquer peça de Arthur Miller dá-nos, sem dúvida, uma perspetiva crítica sobre a sociedade americana e os seus valores. 

Tal é especialmente verdadeiro no seu trabalho durante os anos 50, quando esteve envolvido em vários confrontos com 

as autoridades, o mais conhecido dos quais terá sido a sua presença perante o Comité das Atividades Anti-Americanas, 
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em 1956. Contudo, houve outros casos em que se recusou a comprometer os aspetos estéticos e éticos do seu trabalho, 

levando-o a escrever na sua autobiografia Timebends: “A facilidade com que eu poderia nos anos 60, compreender o medo 

e a frustração do dissidente no mundo soviético foi o resultado, em grande parte, da minha experiência antes do Comité das 

Atividades Anti-Americanas nos anos 50.” Apesar das referências à sua simpatia pelo marxismo durante os anos 30, início 

dos anos 40, o principal impulso do criticismo de Miller é essencialmente moral, uma palavra que usa frequentemente na 

sua autobiografia. A sua condenação aos excessos do capitalismo ou do materialismo é, em última instância, o resultado 

de uma rejeição moral: “Na altura, estava para lá das minhas capacidades racionalizar os meus sentimentos, mas sabia 

que a Depressão não era apenas uma questão de dinheiro. Pelo contrário, foi uma catástrofe moral, uma revelação violenta 

das hipocrisias por trás da fachada da história americana. E é por isso que os factos, para aqueles que viraram à esquerda, 

poderiam significar tão pouco. Nada é tão visionário e tão cego quanto a indignação moral.”

Provavelmente, é o sentimento de indignação moral que o leva a concentrar-se mais nas vítimas de injustiça do que na 

maneira como o sistema permite a injustiça florescer. Daí a sua preferência pelo indivíduo oprimido, que muitas vezes não 

está ciente do que está a acontecer com ele. Apesar de humilde, ao herói é dada uma função social para que as suas ações 

tenham implicações para a sociedade em geral. Isto está de acordo com a visão de Miller sobre o modo como os indivíduos 

interagem em sociedade e também explica o porquê de ter parado de escrever para teatro durante nove anos: “De onde eu 

estava, o país estava a ir exatamente 180 graus no sentido oposto. Não senti que tivesse algo a dizer a estas pessoas. Senti 

mesmo que mais valia viver na Zâmbia. Já não tinha qualquer tipo de conexão com estas pessoas”. Da mesma forma, vê a 

Segunda Guerra Mundial através dos efeitos que tem nos indivíduos em sociedade, comentando ironicamente que a Guerra 

trouxe a solução para o problema desemprego-consumo levantado pela Depressão.

 Tendo notado a visão clara de Miller sobre o seu país e compatriotas americanos, o espectador ou leitor contemporâneo 

pode procurar a perspetiva do autor sobre outras questões. Por exemplo, qual é a sua posição sobre os direitos civis ou o 

lugar das mulheres na sociedade? Esta questão torna-se premente num período em que Miller denuncia a intolerância e ma-

terialismo e vê o começo dos movimentos para os direitos civis e a reavaliação do papel da mulher em sociedade. A questão 

sobre os direitos civis requer a discussão do estatuto de Miller enquanto filho de um judeu imigrante (o seu pai emigrou da 

Polónia no final do século XIX) e pode ser considerado mais eficazmente através do estudo de peças posteriores. A atitude 

de Miller para com as mulheres é mais facilmente acessível nas primeiras peças através do foco do dramaturgo na família, 

mas esta atitude não é inequívoca. Não há personagem comparável a Blanche DuBois de Tennessee Williams, nestas peças. 

Nenhuma das suas personagens femininas tem a sua complexidade ou consegue manter o centro do palco na medida em 

que a heroína de Um Elétrico Chamado Desejo consegue. Este artigo tentará determinar como e porquê as peças de Miller 

reforçam a impressão de que o mundo dramático é um mundo de homens.

Do Alto da Ponte partilha algumas das características das duas peças anteriores. Tal como em Morte De Um Caixeiro Via-

jante, explora o papel do marido e do pai de família, e, tal como em The Crucible, estuda a responsabilidade do indivíduo 

em relação à sua comunidade. Teremos que examinar a maneira como estes dois papéis se relacionam para perceber se o 

papel das mulheres é relevante nesta peça. Uma das diferenças mais importantes entre Do Alto da Ponte e Morte De Um 

Caixeiro Viajante é que em vez de um filho é dada a Eddie Carbone uma filha. Catherine não é sua filha biológica (é sobrinha 

de Beatrice), mas Eddie e a esposa criaram-na. A presença de Catherine significa que a relação familiar é explorada de uma 

maneira diferente. É a tensão dentro da família Carbone que desencadeia diretamente o ciclo de eventos que levam à morte 

de Eddie. A escolha do lar como cenário é, portanto, particularmente apropriada. A vida profissional de Eddie não é direta-

mente responsável pelo que acontece.

A peça começa com um drama doméstico opondo um pai extremamente protetor e a sua filha adolescente que parece que-

rer escapar da sua interferência excessiva. A situação é muito clara na sequência de abertura com um Eddie desaprovador, 

fazendo observações depreciativas sobre a roupa de Catherine e a forma como ela anda. Ao contrário de Linda, em Morte 

De Um Caixeiro Viajante, Beatrice não toma o lado do marido na briga com os seus filhos. Eddie, contudo, parece ter pouco 

respeito pelas opiniões da sua esposa, discutindo que o seu papel como dona de casa a desqualifica: “Viveste dentro de casa 

toda a tua vida, o que é que tu sabes? Nunca trabalhaste em lado nenhum.” (p.21). Este argumento será usado sistematica-
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mente por Eddie para contrariar as objeções de Beatrice e Catherine, apesar de ser ele parcialmente responsável pela falta 

de contacto das duas mulheres com o mundo exterior.

A um nível, a atitude contraditória de Eddie para com Catherine é devida ao desejo de tanto a querer proteger do mundo 

como de a ajudar a ter sucesso no mundo. Quando Eddie fala das suas ambições para Catherine, não basta dizer que ele 

está simplesmente a iludir-se sobre os seus motivos. Em geral, as suas atitudes e comportamentos podem ser vistos como 

típicos de uma primeira ou segunda geração de imigrantes na esperança de ser bem-sucedidos na América e têm o objetivo 

de colocar Eddie na mesma situação que outros da classe trabalhadora, crentes no sonho americano: “Quero que te dês com 

outro tipo de pessoas. Que vás trabalhar para um bom escritório. Olha, um escritório de advogados em Nova Iorque, num 

daqueles prédios janotas. Se tens de te ir embora daqui, que vás para melhor – não vás para um bairro que é quase igual ao 

nosso. ”(p.19). É também possível relacionar esta afirmação com as ambições de Willy Loman para os seus filhos. Eddie, tal 

como Willy, não conseguiu o seu próprio sucesso, mas coloca as suas esperanças na geração seguinte. Da mesma forma, 

tanto Eddie como Willy, provocam mais o mal do que o bem nas suas tentativas equivocadas de influenciar os filhos.

Contudo, em Do Alto da Ponte, Eddie depara-se com uma oposição em casa muito mais forte do que no caso de Willy. Tal 

deve-se principalmente ao caráter de Beatrice. Notamos que esta toma o lado de Catherine desde o início e que os seus ar-

gumentos, inicialmente rejeitados, finalmente provam ser eficazes. Um exemplo é particularmente revelador. Eddie parece 

estar numa posição forte pela forma como explica à sua mulher e “filha” como é que se vão comportar durante a estadia dos 

primos de Beatrice, que são imigrantes ilegais. A posição é reforçada pelo seu conhecimento do procedimento usado para 

trazer imigrantes ilegais para o país. Eddie não insiste no seu conhecimento superior, mas sim, nos seus sentimentos de su-

perioridade moral. Sem perceber que irá pagar pela sua posição, Eddie declara que ajudar membros familiares é uma honra. 

Para o público, a autoridade de Eddie está ligada ao seu sentido de humor. Não é certamente por acaso que Beatrice usa a 

palavra “honra” para fazê-lo mudar de ideias sobre Catherine conseguir um emprego: “de toda a turma, só a escolheram a 

ela, é uma honra.” (p.20). Estamos então inclinados a apoiar Beatrice em vez de Eddie? A resposta a esta pergunta não é tão 

simples já que Miller fez dela uma personagem mais complexa do que Linda Loman.

Existe várias maneiras pelas quais essa complexidade se afirma. Beatrice é dotada com a capacidade de ver o comporta-

mento de Eddie e entender os seus motivos. O estudo de algumas páginas da segunda parte do Ato I mostrará a importância 

das suas palavras. Como Eddie mostra uma crescente desaprovação do envolvimento de Catherine com Rodolpho, o diag-

nóstico de Beatrice é claro: “Ah, por favor, isso são ciúmes.” (p.34). Não é apenas o comportamento atual de Eddie que está 

sob escrutínio, pois tem-se comportado estranhamente por algum tempo e isso nada tem a ver com a presença dos dois 

primos. Apesar de Beatrice não dizer explicitamente que a perda de interesse sexual de Eddie é devida à atração que tem por 

Catherine, a justaposição desta cena com a próxima torna-a clara. Percebendo que está a perder Catherine para Rodolpho, 

Eddie começa a desacreditar o imigrante italiano, dizendo que ele só está interessado no casamento para garantir a cida-

dania americana. Os seus esforços não têm efeito em Catherine. As didascálias referem a perda de controlo de Eddie (p.42). 

Os interesses de Beatrice são diferentes e admite à sobrinha, numa conversa franca que explica a sua posição: “Por isso é 

que fiquei tão contente por ires trabalhar. Não haverias de estar tanto tempo em casa, ganhavas alguma independência. A 

sério. É muito bom numa família todos   gostarem uns dos outros, mas tu vives na mesma casa que um homem adulto e já 

és uma mulherzinha.” (p.44). Podemos desaprovar a forma como ela “empurra” a sobrinha de 17 anos para o casamento, 

mas pelo menos, Miller deu-nos alguma perceção do seu ponto de vista. À compreensão de Beatrice sobre Eddie é dada mais 

credibilidade através do narrador, Alfieri, o advogado. Alfieri chega exatamente ao mesmo ponto que Beatrice, mais tarde, no 

Ato I: “Todos nós amamos alguém. A mulher, os filhos – todos os homens amam alguém, não é? Mas às vezes... é demais.” 

(p.48). A versão de Beatrice sobre a situação fornece uma alternativa para Eddie. Os seus sentimentos e pontos fortes estão 

em oposição aos dele.

A personagem de Catherine não é examinada detalhadamente. A palavra “querida” é usada várias vezes para descrevê-la e 

apesar de Catherine conseguir, com a ajuda de Beatrice, confrontar Eddie, a sua independência recém-conquistada é logo 

dada a Rodolpho e rapidamente se encontra de volta ao papel de criança indefesa: “Não sei nada, ensina-me, Rodolpho, 

abraça-me.” (p.63). Apesar de Arthur Miller estar preocupado em deixar Beatrice expressar sua angústia, não parece estar 
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interessado em estudar as reações de Catherine ao descobrir-se o objeto de desejo do seu pai adotivo. A ela só é permitido 

expressar reações de raiva ou desapontamento, com o resultado que a admiração infantil por Eddie desapareça, sendo subs-

tituído no final por um desprezo igualmente inequívoco. Ambas as atitudes acabam por ser desacreditadas, pois ambas são 

excessivas. É como se o interesse de Miller na personagem se limitasse ao breve momento em que troca a lealdade a Eddie 

pela lealdade a Rodolpho. Uma vez que se torna claro que Catherine não vai mudar de opinião e abandoná-lo, Eddie volta a 

sua atenção para Rodolpho e a peça muda de foco também.

A personagem de Rodolpho é obviamente importante para o enredo e a sua chegada coincide com o primeiro passo real de 

Catherine para o mundo adulto. Na visão de Eddie é um rival para a atenção de Catherine. É difícil imaginar uma personagem 

mais diferente de Eddie. Marco é descrito nas indicações cénicas, mas a aparência de Rodolpho é comentada pelas outras 

personagens, na ação. Pelos comentários de Catherine percebemos que ela considera o cabelo loiro de Rodolpho atrativo, 

mas esta é uma característica que incomoda especialmente Eddie: “E o que é aquele cabelo? Parece uma bailarina da Broa-

dway...” (p.35). Eddie insiste em vários aspetos da aparência de Rodolpho que sugerem feminilidade. Ele é pouco musculado 

e tem uma voz aguda. Eddie conta a Alfieri: “Eu sei bem o que é um tenor, doutor Alfieri. E um tenor é que aquilo não é. Se 

o senhor entrasse lá em casa e não soubesse quem estava a cantar, não ia querer saber quem era o cantor, ia querer saber 

quem era a cantora.” (p.47). Mais tarde, Eddie lista as conquistas de Rodolpho com sarcasmo: “É maravilhoso. Canta, cozi-

nha, pode fazer vestidos...” (p.55). No caso do público perder o sarcasmo, segue-se uma comparação explícita entre Eddie e o 

seu rival mais novo: “Olhem para mim – não sei cozinhar, não sei cantar, não sei fazer vestidos, por isso trabalho nas docas.”, 

seguindo-se um convite a Marco para irem a um combate de boxe. Eddie parece ansioso por provar a Catherine que é fisica-

mente superior a Rodolpho, mais viril e, portanto, um melhor parceiro. Eddie não fica satisfeito por proclamar a sua força, ele 

quer demonstrá-la. A personagem concretiza esta demonstração ao lutar com Rodolpho como se estivesse a dar-lhe uma 

aula de boxe. Esta primeira tentativa falha e Catherine começa a dançar com Rodolpho como se não estivesse impressionada 

com a força bruta exercida. A segunda tentativa vai mais longe. Eddie, tendo encontrado os dois sozinhos, agarra Catherine 

num ataque de ciúme sexual e beija-a, tentando seguidamente humilhar Rodolpho ao dominá-lo fisicamente e depois ao 

beijá-lo também. Os esforços de Eddie não são recompensados. Não consegue envergonhar Rodolpho em derrota porque 

este último não compartilha as suas opiniões sobre o que um homem deve ser e fazer.

Podemos perguntar-nos porque é que Miller escolhe Rodolpho, o mais sexualmente ambíguo, para enfrentar o agressiva-

mente masculino Eddie. Possivelmente, Catherine é atraída pelas várias qualidades que o distinguem do seu “pai”, mas 

este ponto não é explorado na peça. Outras interpretações podem dar-nos algumas explicações para a hostilidade de Eddie. 

Sendo Rodolpho tão diferente, Eddie não sabe como lidar com ele e isso leva-o à frustração. Talvez, lhe dê também algumas 

razões para perturbá-lo; o comportamento de Rodolpho é visto como frívolo. Gasta o seu dinheiro em discos e roupas. Embo-

ra isto não prove falta de sinceridade, não é típico nesta comunidade onde os homens trabalham arduamente para sustentar 

as suas famílias. Em qualquer dos casos, o público pode ter alguma simpatia pela falta de confiança de Eddie em alguém que 

parece não ter respeito pela ética de trabalho. Rodolpho, ao contrário do rival, parece não se preocupar com o que pensam 

sobre ele. Resumindo, o papel de Rodolpho na peça é limitado à esfera privada e ele é, essencialmente, um estranho na co-

munidade. O seu destino não tem qualquer significado para qualquer um fora da família. Se Eddie tivesse apenas entregado 

Rodolpho às autoridades, o seu ato tinha sido um simples ato de vingança pessoal com consequências limitadas uma vez que 

o homem mais novo se poderia ter tornado um cidadão americano ao ter-se casado com Catherine.

Miller parece querer fazer a confusão e a raiva de Eddie credíveis ao, deliberadamente, reforçar os aspetos menos conven-

cionais da personagem. Existe uma hipótese de Eddie ter razão ao desconfiar dele. Apesar das suas falhas, não deve ser 

visto como um monstro ou iremos rejeitá-lo. No entanto, o autor parece não estar disposto a deixar que isso aconteça tão 

facilmente. Devemos sentir simpatia por ele, mas também temos que condenar as suas ações. Marco, por outro lado, faz 

uma vítima inocente ideal. Que outras funções desempenha na peça? Marco é realmente muito parecido com Eddie em vá-

rios sentidos. Está mais perto de Eddie em idade, aparência, e mais importante, em comportamento. Marco é esposo e pai, 

que veio para a América para ser um melhor provedor para a sua família. Eddie não faz segredo do facto de compreender 

e admirar a conduta de Marco. Se Rodolpho parece efeminado a Eddie, “O Marco porta-se como um homem; ninguém goza 

com o Marco.” (p.35). As semelhanças entre eles são óbvias. Ambos são vistos explicando o seu lado a Alfieri, o advogado, em 
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ARTHUR MILLER (1915- 2005) é um dramaturgo funda-

mental do teatro americano. Estreou-se em 1944 com 

The Man Who Had All The Luck que ganhou um prémio 

da Theatre Guild mas foi um desastre de bilheteira com 

apenas quatro apresentações. Seguiu-se um romance 

sobre o racismo Focus (1945). Mas terá sido com a es-

treia, em 1947, de Todos Eram Meus Filhos, com que rece-

beu o primeiro Tony, que o seu nome se afirmou mundial-

mente. A esse primeiro êxito seguiu-se, em 1949, Morte 

de Um Caixeiro Viajante (que recebeu mais um Tony, o 

Prémio do Drama Circle e um Pullitzer), obra-prima que 

marcou todo o teatro do pós-guerra e que estabeleceu 

uma forte ligação com Elia Kazan, que, no entanto, veio a 

denunciá-lo como membro do Partido Comunista peran-

te a HUAC. As perseguições do macartismo marcaram 

um dos seus títulos mais famosos, As Bruxas de Salém 

(1953). A essa experiência dolorosa, seguiram-se Do 

Alto da Ponte (1955, revista em 1956), o argumento para 

Os Inadaptados, filme de John Huston (1961) e Depois 

da Queda (1964) com que veio a reconciliar-se com Elia 

Kazan que, simbolicamente, dirigiu a peça na abertura 

do Lincoln Center. Depois desses triunfos mundiais e 

do seu casamento tormentoso (1956- 1961) com Marilyn 

Monroe, a sua obra conheceu um certo declinio públi-

co, de que apenas emerge o êxito de O Preço (1968). E, 

no entanto, mais experimental, menos afirmativo, mais 

secreto, ele continuou a assinar obras cruciais como In-

cident at Vichy (1964) The American Clock (1980), Two Way 

Mirror (1982), The Last Yankee (1983), Broken Glass (1994), 

Finishing The Picture (2004). Em 1987, publicou uma au-

tobiografia, Timebends, por muitos saudada como um 

dos grandes testemunhos sobre Nova Iorque, a partir da 

Guerra de Espanha. Toda a sua vida foi marcada por in-

tensa atividade política em defesa das liberdades.

ARTHUR MILLER

BIOGRAFIAS

termos similares. Para Eddie, Rodolpho é um ladrão: “E agora tenho de ficar a olhar para um filho-da-mãe de um pulha na 

minha própria casa – que me aparece não sei d’onde! A quem dei um teto! Os cobertores da minha cama! E ele vai e põe as 

patas imundas na minha menina como um sacana de um ladrão!”(p.49). Já Marco queixa-se de Eddie: “Ele roubou os meus 

filhos e fez pouco do meu trabalho.”(p.79). No final da peça é Marco quem controla a situação. As suas palavras e ações 

pesam, não as de Rodolpho. Não é possível um compromisso entre Eddie e Marco. Ou Eddie pede desculpas e perde a sua 

reputação ou Marco nega a verdade para proteger a reputação de Eddie. Nenhuma das soluções é moralmente aceitável. 

Devemos também lembrar que há outras duas vítimas inocentes: dois outros imigrantes no andar de cima, que são presos 

com Marco e Rodolpho. A conduta de Eddie tem repercussões na vida de várias famílias. Miller coloca a si próprio a tarefa 

de encontrar uma punição adequada para Eddie, salvando a sua dignidade. No fim, nem Rodolpho pede desculpa, nem os 

apelos de Beatrice e Catherine tem qualquer efeito sobre Eddie, pois oferecem apenas uma solução privada. Eddie morre, 

portanto, defendendo o seu bom-nome nos braços da esposa. Na sequência final da peça, é-lhe dado um elogio por Alfieri 

que glorifica a recusa de se contentar com metade. De acordo com o advogado: “deixou-se conhecer de forma plena” (p.85), 

mas no entanto Eddie nunca admite a verdade para si mesmo. Nesta peça, somos deixados com a impressão de que o bom-

-nome de um homem é mais importante do que a verdade. Como em Morte De Um Caixeiro Viajante, é o herói cujo sofrimento 

acaba por chamar a nossa atenção, porque é duplo: tanto privado como público.
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Trabalhou com Ávila Costa, José Peixoto, João Lagarto, 

Carlos Avilez, Rui Mendes, Diogo Dória, Depois da Uma… 

teatro?, Francisco Salgado, Manuel Wiborg e no cinema 

com Jorge Silva Melo,  Alberto Seixas Santos e Miguel 

Gomes. Colabora com os Artistas Unidos desde 1996, 

tendo participado recentemente em A Noite da Iguana, 

de Tennessee Williams (2017) e A Vertigem dos Animais 

Antes do Abate, de Dimítris Dimitriádis (2017).

Tem o curso do IFICT, frequentou a ESTC. Trabalhou no 

teatro com Ávila Costa, Sandra Faleiro, Pedro Carraca/

Rui Guilherme Lopes, António Simão, Fura Del Baus. No 

cinema, participou em filmes de Jorge Paixão da Costa, 

Jorge Silva Melo, Paulo Rocha, Edgar Feldman. Foi bol-

seira da Gulbenkian em Nova Iorque tendo frequentado 

a escola de Lee Strasberg. Nos Artistas Unidos, traba-

lhou regularmente entre 1995 e 2005, tendo recente-

mente participado em A Noite da Iguana, de Tennessee 

Williams (2017).

Trabalhou com André Uerba, Miguel Moreira, Mónica 

Calle, João Mota, João Abel, Há Que dizê-lo, Latoaria, 

Tiago Vieira, Pedro Palma, Raul Ruiz. Nos Artistas Uni-

dos participou recentemente em A Noite da Iguana, de 

Tennessee Williams (2017), A Vertigem dos Animais Antes 

do Abate, de Dimítris Dimitriádis (2017) e O Grande Dia Da 

Batalha, de Máximo Gorki e Jorge Silva Melo (2018).

Licenciado em Teatro-Atores pela ESTC. Trabalhou com 

Pedro Carmo, Bruno Schiappa, Lia Bertollazo, Luca 

Aprea, Maria Repas, Natália de Matos e teve participa-

ções em televisão, cinema e publicidade. Tem dirigido 

a sua atividade para a formação teatral de crianças e 

jovens, tendo passado no âmbito da mesma pelo Fraser-

burgh Arts Center (Escócia), Fundação Artemisszio (Bu-

dapeste), Creative Cooperation (programa da Comissão 

Europeia, Hoffenheim, Alemanha) e mais recentemente 

por Luanda, Angola. É professor de Teatro em Queijas.

É licenciado pela ESTC. Iniciou a sua formação teatral 

na ACE. Trabalhou com Teatro do Bolhão, Kuniaki Ida; 

Teatro da Cornucópia; Oscar Murillo; Martim Pedroso; 

Hop Produções. Frequentou workshops com Rogério de 

Carvalho e Maria Duarte. Nos Artistas Unidos participou 

em Na Margem de Lá – Um Lamento, de Jorge Silva Melo 

(2017), A Vertigem dos Animais antes do Abate, de Dimítris 

Dimitriádis (2017) e O Grande Dia Da Batalha, de Máximo 

Gorki e Jorge Silva Melo (2018).

AMÉRICO SILVA

JOANA BÁRCIA

VÂNIA RODRIGUES

BRUNO VICENTE

ANDRÉ LOUBET
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Tem os cursos do IFICT (1992) e IFP (1994). Trabalhou 

com Margarida Carpinteiro, António Fonseca, Aldona 

Skiba-Lickel, Ávila Costa, João Brites, Melinda Eltenton, 

Filipe Crawford, Joaquim Nicolau, Antonino Solmer e 

Jean Jourdheuil. Integra os Artistas Unidos desde 1995, 

tendo participado recentemente em A Estupidez, de Ra-

fael Spregelburd (2017).

Em 2000 estreia-se profissionalmente na Companhia 

de Teatro de Sintra onde trabalhou com os encenadores 

João de Mello Alvim, Nuno Correia Pinto, Antonino Sol-

mer, Jorge Listopad, Carlos Pimenta e Pedro Penim. Aí 

interpretou textos de Tchekóv, Nuno Bragança, Maquia-

vel, Bernardo Soares/Fernando Pessoa, Gao Xingjian, 

entre outros. Na Cornucópia trabalhou com os encena-

dores Luís Miguel Cintra e Christine Laurent em textos 

de Brecht, Pirandello, Sófocles, Shakespeare e Tchekóv. 

Tem participado em diversas séries de televisão e faz 

dobragens de desenhos animados e locuções de docu-

mentários. Nos Artistas Unidos participou recentemen-

te em A Noite da Iguana, de Tennessee Williams (2017), 

O Grande Dia da Batalha, de Máximo Gorki e Jorge Silva 

Melo (2018) e Nada de Mim, de Arne Lygre (2018).

Nasceu e vive em Lisboa. Iniciou a sua formação como 

ator em 2004, na Act-escola de atores, onde trabalhou 

com João Mota e João Canijo entre outros. Passou de-

pois pelo curso de teatro da Universidade do Algarve, 

tendo aprendido interpretação com Manuela de Freitas. 

Por fim, estudou acting na Atlantic Acting School, em 

Nova Iorque e frequentou vários workshops com Beatriz 

Batarda. Estreou-se profissionalmente em 2006, com A 

tragédia de Júlio César, pelo teatro da Cornucópia e ence-

nação de Luís Miguel Cintra. Trabalhou ainda com outros 

encenadores, como: Martim Pedroso, Beatriz Batarda, 

Alexandre Lyra Leite e Susana Sá. Em cinema, trabalhou 

com: Ivo Ferreira, António Pedro Vasconcelos, Joaquim 

Leitão, Rita Azevedo Gomes e Werner Schroeter. Com os 

Artistas Unidos, participou recentemente em Na Margem 

de Lá – Um Lamento, de Jorge Silva Melo (2017) e O Gran-

de Dia Da Batalha, de Máximo Gorki e Jorge Silva Melo 

(2018).

Tem o curso de interpretação da Escola Profissional 

de Teatro de Cascais. Integrou durante 4 temporadas o 

TEC, onde trabalhou em vários espetáculos dirigidos por 

Carlos Avilez, onde se destacam Rosencrantz e Guildens-

tern estão mortos, de Tom Stoppard, A Visão, de Amy de 

David Hare, A Cozinha, de Arnold Wesker, entre outros. 

Trabalhou igualmente no Teatro da Terra em espetácu-

los dirigidos por Fernando Gomes e Maria João Luís. Em 

2010, fundou o Palco 13 que integra desde então. Em 2016 

estreia-se na encenação com O Autor, de Tim Crouch. No 

cinema trabalhou com Ivo Ferreira. Nos Artistas Unidos 

participou em O Grande Dia Da Batalha, de Máximo Gorki 

e Jorge Silva Melo (2018).

ANTÓNIO SIMÃO

TIAGO MATIAS

HUGO TOURITA

GONÇALO CARVALHO
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É formado na ACE (2011) e frequenta a ESTC. Em 2013, 

produziu e interpretou O Inventor de Ideias, com texto e 

enc de Ricardo Alves. Trabalhou com António Capelo, 

António Júlio, Joana Providência, João Paulo Costa, Ma-

ria do Céu Ribeiro, Victor Hugo Pontes, André Guedes, 

Esperanza Lopez e Oskar Goméz-Mata. Nos Artistas 

Unidos participou recentemente em O Grande Dia Da 

Batalha de Máximo, Gorki e Jorge Silva Melo (2018).

Fez formação IFICT, Chão de Oliva, Câmara de Oeiras 

e no Centro Dramático de Évora. Trabalhou com Paulo 

Filipe Monteiro, Alexandre de Sousa, António Fonse-

ca, Margarida Carpinteiro, J. M. Alvim, David Wheller, 

Luís Varela, Jean François Lapallus, Fernando Mora 

Ramos, Axél Boosére, Ruy Otero e com os grupos Or-

questra Dramática O Bife, Living Theatre, Royal de Luxe, 

O Bando, Companhia de Teatro O Sonho, GICC - Teatro 

das Beiras e Pogo Teatro.  No cinema fez a curta-me-

tragem É Só Um Minuto, de Pedro Caldas. Trabalhou na 

Companhia de Teatro O Sonho onde fez Auto da Barca 

do Inferno, Auto da Índia, de Gil Vicente e Falar Verdade a 

Mentir, de Almeida Garrett. Trabalhou no GICC - Teatro 

das Beiras, Zoo Story de Edward Albee. Com os Artistas 

Unidos trabalhou em Na Selva das Cidades, de Bertolt 

Brecht, Torquato Tasso, de Goethe (1999) e O Meu Bla-

ckie, de Arne Sierens (2001).

É licenciada pela ESTC. Estreou-se no teatro em 2004 

no Teatro Tapa Furos tendo entretanto trabalhado como 

atriz e, por vezes, assistente de encenação com os Pri-

meiros Sintomas, o Teatro da Terra, o TEP, o Teatro do 

Elétrico, Causas Comuns, Ruínas com diretores como 

Bruno Bravo, Sandra Faleiro, Gonçalo amorim, Maria 

João Luís, Ricardo Neves-Neves e Carlos Marques. É 

ainda vocalista do Conjunto Vigor. Nos Artistas Unidos 

participou recentemente em A Vertigem dos Animais An-

tes do Abate, de Dimítris Dimitriádis (2017) e O Grande Dia 

Da Batalha, de Máximo Gorki e Jorge Silva Melo (2018).

Tem o curso de Interpretação da EPTC e de Formação 

de Atores da ETIC. É cofundador do Palco 13. Em tea-

tro, trabalhou com Carlos Avillez, Adriano Luz, Marco 

Medeiros (Palco 13) e Renato Godinho. Em cinema, tra-

balhou em O Protagonista, de Sérgio Graciano e Marco 

Medeiros e em A Adorável Dor de Nunca te Ter, de Pa-

trícia Adão Marques e Nuno de Figueiredo. Participou 

em várias telenovelas e séries de televisão. Trabalha 

regularmente em locução e dobragens.

Concluiu em 2016 o Curso Profissional de Artes do Es-

petáculo - Interpretação na Escola Secundária D. Pedro 

V. Frequenta a licenciatura em Teatro - Ramo Atores 

da Escola Superior de Teatro e Cinema. Nos Artistas 

Unidos participou em Nesta Hora Primeira - nos 40 anos 

da Constituição da República (2016), O Cinema, de Annie 

Baker (2017), O Grande Dia da Batalha, de Máximo Gorki 

e Jorge Silva Melo (2018).

JOÃO ESTIMA

HÉLDER BRAZ

INÊS PEREIRA

ROMEU VALA

MIGUEL GALAMBA
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É membro fundador da Locomotivo, do grupo de teatro-

-circo Plot e do Pé Antemão. Foi baterista dos R.E.F., fez 

os arranjos e a direção musical de Parece que o Tempo 

Voa e fez a música de Sons de Fogo do grupo Tratamen-

to Completo, de que foi percussionista. Trabalhou com 

Manuel Wiborg, Miguel Hurst, Rissério Salgado, Solveig 

Nordlund, João Meireles, João Fiadeiro. Trabalha fre-

quentemente com os Artistas Unidos desde 2001.

Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1987. Assinou o 

guarda-roupa de vários filmes de Pedro Costa, Joaquim 

Sapinho, João Botelho, Margarida Gil, Luís Filipe Costa, 

Cunha Teles, Alberto Seixas Santos, Pedro Caldas, Tere-

sa Vilaverde, Carmen Castelo Branco, José Farinha, Te-

resa Garcia, Fernando Matos Silva e António Escudeiro. 

É, desde 1995, a responsável, nos Artistas Unidos, pela 

cenografia e figurinos.

Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1994, tendo assi-

nado a luz de quase todos os espetáculos dos Artistas 

Unidos. Trabalha regularmente com o Teatro dos Aloés. 

É membro fundador da Ilusom e do Teatro da Terra, se-

diado em Ponte de Sor, que dirige com a atriz Maria João 

Luís.

É diplomado pela ESTC. Em 2013, em conjunto com João 

Pedro Mamede e Catarina Rôlo Salgueiro, funda OS 

POSSESSOS. É atualmente assessor de imprensa nos 

Artistas Unidos. Nos Artistas Unidos participou mais re-

centemente em A Noite da Iguana, de Tennessee Willia-

ms, A Vertigem dos Animais Antes do Abate, de Dimítris 

Dimitriádis (2017) e O Grande Dia da Batalha, de Máximo 

Gorki e Jorge Silva Melo (2018).

Fundou em 1995 os Artistas Unidos de que é diretor ar-

tístico.

ANDRÉ PIRES

RITA LOPES ALVES

PEDRO DOMINGOS

NUNO GONÇALO RODRIGUES

JORGE SILVA MELO 
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Encontrar a criança que reside dentro de nós, a sua liber-

dade e simplicidade é o desafio de Plus Haut. Um espetá-

culo fortemente inspirado no universo circense de Alexan-

dre Calder, repleto de personagens coloridas e com todos 

os ingredientes do circo, nomeadamente os acrobatas, os 

animais selvagens, o homem-orquestra e até mesmo uma 

pausa com pipocas.  

A companhia Barolosolo questiona os códigos circenses 

tradicionais e apresenta em Plus Haut um universo engra-

çado, inusitado, louco, perturbado, burlesco, iluminado e 

acima de tudo poético.

NOVO CIRCO

25 SET

PLUS HAUT
de COMPANHIA BAROLOSOLO (FR)

ter 19h00 | 75 min. | m/ 6 anos

preço único: 73  // descontos não aplicáveis 
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Conceção Mathieu Levavasseur, 

Michel Cerda, William Valet e Anne De Buck

Interpretação Mathieu Levavasseur, 

Camille De Truchis, Thibault Lapeyre e Samuel Peronnet

Composição musical Samuel Peronnet

Figurinos e adereços Céline Perrigon e Thomas Debroissia

Desenho de luz Marc Boudier

Difusão Sophie Barrier

Este espetáculo é uma produção da Companhia Barolosolo

Com o apoio da Régio Occitanie, do Départment de L’Aude, 

do Município de Villesèquelande, da FEP d’Alzonne 

e do portal Arts de la Scène

Residências Palène à Rouillac, 

Arts Vivants en Vaucluse Auditorium Jean Moulin du Thor, 

L’association Jongle à la Lune, FEP de Villesèquelande 

e Triangle à Huningue

Espetáculo programado no âmbito da 

SEM REDE - rede de novo circo 

em Portugal
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Diretor musical e diretor da companhia Barolosolo. Ma-

thieu formou-se no CNAC - Centre National des Arts 

du Cirque, posteriormente cofundou a companhia Baro 

D’evel. Criou a sua companhia em 2006. A BAROLOSOLO 

conta atualmente com 4 espetáculos no seu reportório.

Artista de mastro chinês, formou-se no CNAC. Fundou a 

companhia BAM – Espace Périphérique, com os conhe-

cimentos adquiridos. Três anos mais tarde participou 

na realização do espetáculo MétamOrph’O, ex-libris da 

companhia Barolosolo. 

Acrobata, formou-se na ESAC, (Escola Superior de Ar-

tes do Circo) de Bruxelas em 2014. Três anos mais tarde 

participou na realização do espetáculo MétamOrph’O, ex-

-libris da companhia Barolosolo. 

De dupla nacionalidade francesa e canadiana, praticou 

piano e mais tarde acordeão, num reportório de músicas 

tradicionais e de jazz. Em 2007, reúniu uma nova orques-

tra, BALENKO, de folk festivo e que três anos mais tarde 

participou em MétamOrph’O.

Michel Cerda criador e encenador da companhia Le Var-

daman, Michel acompanha a Companhia há vários anos 

e foi responsável por assuntos exteriores às atuações 

nos espetáculos Porque No e Bechtout da companhia de 

circo Baro d’Evel mas participou também na criação de 

O temps d’O.

Formou-se na escola de Rosny-sous-Bois e fez parte da 

companhia de circo Baro d’evel e mais tarde juntou-se 

à companhia Barolosolo (depois de uma passagem pela 

companhia Les Hommes Penchés – “os Dependura-

dos”), para os espetáculos O temps d’O e île O.

MATHIEU LEVAVASSEUR 

THIBAULT LAPEYRE 

CAMILLE DE TRUCHIS 

SAMUEL PERRONET

MICHEL CERDA

WILLIAM VALET 

BIOGRAFIAS
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Depois de dez anos passados com a companhia de cir-

co Baro d’Evel, Marc juntou-se à companhia Barolosolo 

para os espetáculos île O e MétamOrph’O. É o responsá-

vel de iluminação deste projeto.

Escultor formado na Ecole Saint Luc, trabalhou para 

as companhias La Machine e Royal de Luxe. Traba-

lhou também com Camille Boitel no espetáculo Im-

médiat. É o criador das próteses usadas no espetáculo 

MétamOrph’O.

Figurinista para numerosas companhias de circo, mas 

também para a Ópera, Céline participou na criação dos 

espetáculos MétamOrph’O e Balad’O.

MARC BOUDIER  

THOMAS DEBROSSIA 

CÉLINE PERRIGON
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Na terceira edição do projeto Noite Fora, Sónia Barbosa 

assume o papel de encenadora convidada e faz-nos viajar 

do velho continente para o novo mundo, para a América 

profunda de Sam Shepard, mais concretamente o deserto 

do Mojave, onde se desenrola o drama de Loucos por Amor. 

A pouco mais de um ano da morte do dramaturgo e ator, 

Sónia Barbosa aproveita a ocasião para celebrar a sua 

memória, partilhando com os espectadores um dos seus 

textos mais intensos.

Noite Fora é um momento para conhecer textos teatrais, 

propor visões sobre as suas potencialidades cénicas, in-

vestigar ligações entre esses textos e a nossa realidade, 

estimular a partilha de ideias sobre as temáticas que eles 

levantam. 

Os participantes são convidados a escutar, imaginar, con-

versar num ambiente informal e acolhedor.

LEITURAS

03 OUT

NOITE FORA
LEITURAS E CONVERSAS SOBRE TEATRO
organização SÓNIA BARBOSA e TEATRO VIRIATO encenadora convidada SÓNIA BARBOSA

qua 21h30 | 120 min. aprox. | m/ 16 anos

lotação 30 lugares | Entrada gratuita

inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato
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Encenadora convidada Sónia Barbosa

Intérpretes Gabriel Gomes, 

Guilherme Gomes, Jorge Fraga 

e Sónia Barbosa

Obra Loucos por Amor, de Sam Shepard
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Nasceu em Barcelos. Viveu no Porto entre 1994 e 2002. 

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

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

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

trabalhado em teatro, principalmente como atriz, mas 

também noutros papéis (criadora, encenadora, figuri-

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

artistas e contextos entre Portugal e Itália. Entre eles 

encontramos Nuno Cardoso, Andrej Sadowsky, Pierre 

Voltz, Fortunato Cerlino, Francesco Saponaro, Luciano 

Melchionna, Emanuela Guaiana, Cristina Pezzoli, Leti-

zia Russo, Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou 

Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, Graeme 

Pulleyn, Rafaela Santos, Joana Craveiro, Madalena Vic-

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

valho. Desde que regressou a Portugal tem-se dedicado 

cada vez mais às suas próprias criações e encenações. 

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

Marguerite Yourcenar, (Naco, 2009), Pinóquio, a partir de 

Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato, 

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

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

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

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

toievski, Henry Miller e Dylan Thomas (Jardins Efémeros, 

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

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

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

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

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

de camponeses mineiros, a partir do romance Volfrâmio, 

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

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

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

iniciará o projeto de leituras de teatro Noite Fora. Orienta 

laboratórios, aulas de teatro e expressão dramática em 

vários contextos desde o ano de 2000 (Câmara Munici-

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

Universidade de Génova, Lugar Presente/Companhia 

Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação 

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

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

curso livre de Teatro na Escola Lugar Presente, Viseu. 

É docente da disciplina de Interpretação do 3º ano do 

curso de Artes do Espetáculo – Interpretação da Esco-

la Profissional Eptoliva, Tábua. É também docente na 

licenciatura de Animação Cultural e na Pós-Graduação 

de Teatro Aplicado na Escola Superior de Educação de 

Viseu.

Sónia Barbosa frequenta o Doutoramento em Estudos 

de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, com o Projeto/Tese Projeto Karamázov pesquisa 

e criação teatral a partir da obra Os Irmãos Karamázov, 

de Fiodor Dostoiévski. As linhas diretrizes do seu tra-

balho passam por uma preocupação com o estreitar a 

comunicação com o público, evidenciando as componen-

tes emocional, sensorial e de relação física entre espe-

táculo e espectador; e uma cuidadosa escolha dos textos 

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

conteúdo é muito valorizada.

SÓNIA BARBOSA

BIOGRAFIAS



dim · 41

Nasceu em 1996. Encontra-se atualmente a frequentar 

a licenciatura de Teatro na Escola Superior de Teatro e 

Cinema, em Lisboa. Frequentou diversos workshops e 

oficinas, que possibilitaram o contacto com vários ato-

res e encenadores de renome e que contribuíram para 

a sua formação artística. 

Desde 2010, tem integrado várias peças de teatro. Re-

centemente integrou a peça Primeira Imagem, de John 

Romão; Quando o Sol Acabar, apresentada no 18º Fes-

tival de Teatro de Viseu, onde foi também encenador; e 

Esperar até abril é Morrer, com texto e encenação sua. 

Esta última peça concedeu-lhe uma menção honrosa no 

18º Festival de Teatro de Viseu pelo texto original. 

Em 2016, lançou o livro Éramos Nós, uma Arma e Nós. 

Tem também vindo a desenvolver trabalhos para televi-

são, participando na figuração de algumas telenovelas 

e publicidade, tais como: Very Typical II, Timeless, Toyo-

ta, Rainha das Flores e Remédio Santo.

Na área do cinema tem igualmente demostrado o seu 

talento, enquanto argumentista, realizador, editor, in-

térprete e figurinista de várias curtas-metragens. Fez 

ainda dobragem de duas personagens para as séries 

Power Rangers Ninja Steel e Free Rein. 

GABRIEL GOMES

Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e 

Cinema de Lisboa. Integrou o elenco de algumas tele-

novelas e séries televisivas, tais como: A Única Mulher 

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

Música Maestro (2013).

Na área do cinema fez parte do elenco de Ruth, de An-

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

dos Nossos Ídolos, de Ricardo Penedo, e Segunda Porta 

à Direita, de José Nogueira. 

No entanto, é no teatro que tem vindo a desenvolver a 

maioria dos seus trabalhos. Destacando a sua partici-

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

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

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

Estupidez, de Rafael Spregelburd, entre outros.

GUILHERME GOMES
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Malabarismo, manipulação de objetos e equilíbrios fun-

dem-se em 1.5ºC Ponto de Equilíbrio, um solo de novo cir-

co sobre o dia a dia de um homem preso, sozinho, num 

ilhéu rodeado de lixo. No limiar da sobrevivência, com o 

mínimo de recursos naturais e com a agilidade do seu 

último habitante, este ilhéu procura-se adaptar, transfor-

mar e renovar. 

A Companhia Erva Daninha apresenta uma dramaturgia 

que aborda a ação do homem sobre a natureza, a perda 

iminente de recursos naturais e reflete sobre a poluição 

dos oceanos. 

Neste ilhéu, rodeado de água que se confunde com o lixo, 

as técnicas circenses recordam a fragilidade dos ecossis-

temas e alertam para as alterações climáticas. 

1.5ºC Ponto de Equilíbrio é um espetáculo atual e peda-

gógico.

NOVO CIRCO

05 OUT

1.5ºC PONTO DE EQUILÍBRIO
de JULIETA GUIMARÃES e VASCO GOMES | ERVA DANINHA

sex 16h00 | 40 min. aprox. | m/ 3 anos

lotação limitada

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Direção artística 

Julieta Guimarães e Vasco Gomes

Criação e interpretação Vasco Gomes

Conceção plástica Julieta Guimarães

Luz Romeu Guimarães

Operação de som e luz Rodrigo Matos

Apoio construção 

Emanuel Santos e Josefina Mota

Espetáculo programado no âmbito da 

SEM REDE - rede de novo circo 

em Portugal
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A Companhia Erva Daninha tem como missão a criação 

de circo contemporâneo explorando o diálogo entre dife-

rentes expressões das artes performativas. Desde 2009 

o trabalho da Companhia centra-se na investigação de 

novas formas de fazer e apresentar circo, procurando 

elevar o virtuosismo a uma forma de comunicação de 

ideias e emoções. 

Para além dos espetáculos, a Companhia tem-se dedi-

cado também à formação e programação procurando 

contribuir de uma forma estratégica para o desenvol-

vimento deste género artístico. Aspirando num futuro 

próximo o reconhecimento e integração do circo con-

temporâneo nos circuitos de criação artística nacionais 

e internacionais. 

A equipa artística que faz a Erva Daninha é uma simbio-

se entre profissionais de circo e teatro. Um cruzamento 

de pessoas e disciplinas que tornam este circo particu-

lar, laboratorial, subversivo e provocador, inspirado na 

vida real. Uma suspensão imaginária de quem já não 

sabe fazer mais nada. Gente cheia de vontade de falar 

pela ação, virtuosista por acidente. Assim somos, na 

vida como no palco. 

Da sua atividade artística podemos destacar,  em 2010 

recebe um financiamento da DGArtes/Ministério da Cul-

tura para um projeto educativo sobre o «Bullying»; em 

2011 está presente no Serralves em Festa e FITEI; em 2012 

está presente na mostra de jovens criadores de circo Al 

Filo, no Teatro Circo Price, em Madrid, no festival Tra-

pezi em Barcelona e foi responsável pelo espetáculo 

de ligação entre as duas Capitais Europeias da Cultura 

2012 - Guimarães e Maribor (Eslovénia) com Aduela; em 

2013 cria e produz Corrente Alterna, mostra de criações 

incógnitas em coprodução com o Teatro Nacional São 

João; em 2014 estreia Nove’s Fora em coprodução com 

Teatro Nacional São João e Teatro Viriato com uma for-

tíssima digressão nacional; em 2015 participa em Circos 

– festival internacional Sesc de circo de São Paulo, es-

treia Algures espetáculo para o espaço público financia-

do pelo programa Locomotiva, estreia também Nozes a 

quem não tem dentes coproduzido pelo Teatro Municipal 

do Porto e Centro Cultural Vila Flor; é Companhia Resi-

dente do Teatro Municipal do Porto desde 2015.

Nasce em 1979 e trabalha desde 1999 na área do circo 

contemporâneo. Complementa a sua formação aca-

démica com o Bacharelato em Animação Cultural pelo 

Instituto Superior de Ciências Educativas em 2001. In-

térprete em Ferloscardo sob a direção artística de Gia-

como Scalisi com forte digressão (coprodução CCB e 

Cotão, 2007), Retalhos e Retalhos em viagem para Teatro 

do Frio, entre outros. Integra a Companhia Erva Daninha 

em 2009 onde cocria e interpreta Trinspira, Fio Prumo 

e Desaguisado. Cria e interpreta Pira Te (Ministério da 

Cultura/DGArtes 2010). Em 2011, assume a direção ar-

tística da Companhia. Dirige 50 ou Nada! (2011), Aduela 

(Guimarães 2012 CEC), G.R.A.S. (2013). Em 2014, dirige 

Bainha (Serralves em Festa) e Nove’s Fora (TNSJ, Teatro 

Virato). Em 2015, dirige Perto do Chão, Algures (Locomo-

tiva, Porto Lazer) e Nozes a quem não tem dentes (Teatro 

Municipal do Porto, Centro Cultural Vila Flor). Em 2016, 

dirige E-nxada – do que somos e do que fomos (Teatro Vi-

COMPANHIA ERVA DANINHA

VASCO GOMES - direção artística, cocriação e interpretação 

BIOGRAFIAS
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Nasce em 1982 e termina a licenciatura em Estudos Tea-

trais pela Escola Superior de Música Artes e Espetáculo 

em 2005. É Pós-graduada em Teatro – uma ferramenta 

em contextos educativos, sociais e de intervenção pela 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Uni-

versidade do Porto e em Gestão das Artes pela Universi-

dade Católica. Cofundadora da Erva Daninha (2006) onde 

desenvolveu o trabalho de atriz e produtora até 2008. 

Em 2009, assume a produção e assistência de direção 

artística dos projetos, contribuindo para a criação com 

a sua formação e experiência como atriz e em teatro. 

Trinspira, Fio Prumo, Desaguisado, Pira Te (Ministério da 

Cultura 2010/DGArtes), 50 ou Nada!, Aduela (Guimarães 

2012), G.R.A.S., Última Aduela, Bainha e Nove’s Fora são 

alguns exemplos disso. Produz o grupo norte do pro-

jeto de intervenção artística Operação Nariz Vermelho, 

de 2009 a 2014 onde trabalha também como atriz entre 

2005 e 2010. Assistente de produção do FITEI, em 2011, e 

diretora de produção em 2012 e 2013. Tem vindo também 

a desenvolver o trabalho de programadora. Ciclo Vão de 

Escada para o FITEI em 2011, programação da Fábrica da 

Rua da Alegria entre 2011 e 2012, a mostra Corrente Al-

terna uma coprodução entre a Erva Daninha e o Teatro 

Nacional São João, em 2013, a mostra Fábrica à Mostra 

uma produção Fábrica da Rua da Alegria, ESMAE e IPP 

em 2014. Programa desde 2016 o Trengo festival de circo 

do Porto, uma coprodução com a Porto Lazer. Frequenta 

atualmente o mestrado de Produção e Direção de Cena 

pela ESMAE.

riato) e outros trabalhos com a comunidade. Já em 2017, 

dirige E-nxada (Teatro Nacional São João) e Savar A.M. 

(Teatro Municipal do Porto). É o coordenador das forma-

ções organizadas pela Erva Daninha um pouco por todo 

o país. É formador também no projeto Animação em Ação 

do Chapitô (EPAOE), Riscos e Traços (CM Vila da Feira), 

colégios CLIP e Rosário, entre outros. Em 2012, codirige 

Erasmus Simphony para o FITEI (coprodução Manobras 

no Porto). É um dos primeiros profissionais do circo con-

temporâneo em Portugal a assumir uma direção artísti-

ca especializada nesta área. É atualmente professor de 

malabarismo e equilíbrios na Academia Contemporânea 

do Espetáculo.

JULIETA GUIMARÃES – direção artística e conceção plástica
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2018

06 OUT // AIDA

20 OUT // SAMSON ET DALILA

28 OUT // LA FANCIULLA DEL WEST

10 NOV // MARNIE

16 DEZ // LA TRAVIATA

2019

12 JAN // ADRIANA LECOUVREUR

02 FEV // LA FILLE DU RÉGIMENT

02 MAR // CARMEN

30 MAR // DIE WALKÜRE

12 MAI // DIALOGUE DES CARMÉLITES

preços: 153 (adultos)/ 103 (Amigos e Mecenas)

/ 53 (jovens e estudantes)

assinaturas (10 sessões): 1353 (adultos)

/ 903 (Amigos e Mecenas)/ 453 (jovens e estudantes)

De outubro de 2018 a maio de 2019, a Metropolitan Opera 

House promete ser um protagonista imprescindível na pro-

gramação do Teatro Viriato. 

Utilizando as mais elevadas condições técnicas, Viseu re-

cebe as projeções em direto e em diferido das extraordi-

nárias produções de ópera, realizadas pelo Metropolitan 

Opera House. 

Verdi, Saint-Saêns, Puccini, Wagner, Poulenc e Donizetti 

são alguns dos compositores que estarão em evidência 

nas produções que serão apresentadas. 

As transmissões em HD permitem ao Met partilhar o seu 

trabalho a nível mundial. 

ÓPERA

06 OUT’18 a 12 MAI’19

MET OPERA LIVE IN HD
de METROPOLITAN OPERA HOUSE (EUA)
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Parceiro das 
transmissões em Viseu

Mecenas das 
transmissões em Viseu

The Met Live in HD é possível graças 
ao generoso apoio do patrocinador 
fundador da iniciativa

Apoio digital do The Met Live in HD 
é fornecido por

As transmissões em HD são apoiadas por

 

The Met Live in HD é apoiado por

Produção
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10 NOV

MARNIE
de NICO muHlY

sáb 18h00 | 197 min. | Transmissão em direto

O Met estreia a ópera Marnie, do compositor Nico Muhly inspirado no romance de Winston Graham, sobre uma jovem bonita e mis-

teriosa que assume múltiplas identidades. 

O diretor Michael Mayer conseguiu recriar em palco o mundo cinematográfico veloz e emocionante do livro, que também inspirou 

Alfred Hitchcock. A soprano Isabel Leonard canta a enigmática Marnie e o barítono Christopher Maltman será o homem que a per-

segue, com resultados desastrosos.

06 OUT

AIDA 
de GIUSEPPE verdi

sáb 18h00 | 236 min. | Transmissão em direto

Ópera em quatro atos com música de Giuseppe Verdi. Aida será um dos destaques da nova temporada do Met e conta com as gran-

des estrelas Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili e Aleksandrs Antonenko sob direção de Nicola Luisotti.

16 DEZ

LA TRAVIATA
de giuseppe verdi

dom 16h00 | 212 min. | Transmissão em diferido

O diretor Yannick Nezet-Seguin conduz a nova produção de La Traviata, que promete deslumbrar com um cenário do século XVIII 

que muda com as estações do ano. 

A soprano Diana Damra interpreta a heroína trágica. O tenor Juan Diego Flórez regressa ao MET passados cinco temporadas para 

interpretar o infeliz amante de Violetta. 

20 OUT

SAMSON ET DALILA 
de CAMILLE saint-saËns

sáb 18h00 | 209 min. | Transmissão em direto

Ópera em três atos do compositor francês Camille Saint-Saëns baseado nos capítulos 13 a 16 da Bíblia. O Met apresenta esta estreia 

com Roberto Alagna e Elina Garanca nos papeis principais.

28 OUT

LA FANCIULLA DEL WEST
de GIACOMO puccini

dom 16h00 | 222 min. | Transmissão em diferido

Baseada na história The Girl of the Golden West, esta é uma ópera em três atos de Giacomo Puccini. A soprano Eva-Maria Westbroek 

interpreta a heroína de Puccini neste romance épico do Velho Oeste. 

PROGRAMA // 2018

ESTREIA

NOVA 
PRODUÇÃO

NOVA 
PRODUÇÃO
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30 MAR

DIE WALKÜRE
de ricHard Wagner

sáb 17h00 | 320 min. | Transmissão em direto

Die Walküre é uma esplendorosa ópera de Wagner que invoca o divino, através da personagem Brünnhilde, na voz da soprano Chris-

tine Goerke, que desobedece ao deus Wotan, seu pai, interpretado por Greer Grimsley, e desce à Terra para salvar o amor incestuo-

so de Siegmund e Sieglinde, interpretado pelo tenor Stuart Skelton e soprano Eva-Maria Westbroek, respetivamente.

12 JAN

ADRIANA LECOUVREUR 
de Francesco cilea

sáb 18h00 | 238 min. | Transmissão em direto

A soprano Anna Netrebko interpreta, pela primeira vez no Met Opera, o papel de Adriana Lecouvreur, a atriz francesa do séc. XVIII que 

inspirou paixão dentro e fora de palcos. O elenco conta ainda com Piotr Beczała, Anita Rachvelishvili e Ambrogio Maestri.

12 MAI

DIALOGUE DES CARMÉLITES
de Francis poulenc

dom 16h00 | 209 min. | Transmissão em diferido

Esta é uma ópera de Francis Poulenc, que em dois atos nos conta a trágica história das Carmelitas do convento de Compiègne no advento 

da Revolução Francesa. 

A mezzo-soprano Isabel Leonard interpreta a jovem noviça Blanche e a renomada soprano Karita Mattila, regressa ao Met para encarnar 

o papel de Prioresa. 

02 FEV 

LA FILLE DU RÉGIMENT 
de gaetano doniZetti

sáb 18h00 | 221 min. | Transmissão em direto

La Fille du Régiment, ópera cómica em dois atos de Gaetano Donizetti, enquadra-se no cenário das guerras napoleónicas. Javier 

Camarena e Pretty Yende interpretam a famosa ária Ah! Mês Amis. 

02 MAR

CARMEN
de GEOGES biZet

sáb 18h00 | 175 min. | Transmissão em direto

Carmen, de Geoges Bizet é uma ópera trágica, favorita no Met Opera, desde a estreia em 2009. O papel principal é assegurado pela mezzo-

-soprano Clémentine Margaine numa interpretação sublime. 

PROGRAMA // 2019

NOVA 
PRODUÇÃO
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Um homem e uma mulher entram em cena e aproximam-

-se um do outro dispondo-se com cuidado e técnica numa 

pose romântica que se estende a toda a duração do espe-

táculo.

Com o intuito de criar uma metáfora em torno dos con-

tos de fadas que povoam o imaginário de todos nós, Lígia 

Soares apresenta Cinderela. Uma peça de teatro que se 

assume como um diálogo sobre o amor romântico que, na 

resistência à mudança de posição, revela uma analogia à 

imobilidade social. Os atores Cristina Alfaiate e Cláudio da 

Silva representam em palco uma Cinderela e um príncipe 

dos tempos modernos, um casal atingido por um conflito 

latente, decorrente das assimetrias dos seus estratos so-

ciais.

TEATRO

12 OUT

CINDERELA
de LÍGIA SOARES | com CRISTA ALFAIATE e CLÁUDIO DA SILVA

sex 21h30 | 60 min. | m/ 12 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 102)
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Direção e texto Lígia Soares 

Cocriação e interpretação 

Cláudio da Silva e Crista Alfaiate 

Direção musical e apoio à dramaturgia Mariana Ricardo 

Cenografia Henrique Ralheta 

Luz Rui Monteiro 

Assistência de ensaios Mia Tomé 

Produção Máquina Agradável

Coprodução São Luiz Teatro Municipal, 

Teatro Municipal do Porto - Rivoli, 

Teatro Aveirense e Teatro Viriato  

Apoio O Espaço do Tempo, 

Polo Cultural das Gaivotas (CML) 

e Companhia Olga Roriz
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A história é a de duas pessoas que se conhecem demasiado bem, e isso constitui a premissa para extrapolar acerca de 

questões sociais e até políticas. “Esta relação de classe média serve de plataforma”, refere Lígia Soares. “De que forma é 

que, através do discurso, as distâncias são ainda exercidas? Nesta peça, o limite da ação deles é o seu próprio discurso.” Ao 

contrário dos contos de fadas, em que a ação conduz a uma transformação, a uma mudança, aqui não se sai do mesmo sítio. 

“Pratica-se a endurance da imobilidade”, diz Cláudio da Silva. Não é por acaso que aquele momento de palco se encontra 

em suspenso, encenado, iluminado. “E o círculo indicia uma ideia de perfeição, que é insustentável”, complementa Crista 

Alfaiate. “O pessimismo que está presente na peça tem também que ver com uma certa abertura para se questionar coisas”, 

diz Lígia Soares. “A possibilidade de separação é também um exercício de liberdade.”

In Visão Sete

Com esta peça escrita há dois anos, mas só agora levada ao palco, Lígia Soares pretendeu fazer uma metáfora aos contos de 

fadas que povoaram o imaginário de muitas crianças, para mostrar que, apesar de na sociedade atual as diferenças sociais 

se encontrarem mais “esbatidas, as relações conjugais não servem de motor para a ascensão social”, explicou à Lusa a 

autora do texto.

“Atualmente, não há, de uma forma geral, tanta oposição como havia no passado contra uniões de casais provenientes de 

estratos sociais diferentes, mas, no entanto, há uma consciência implícita, mesmo entre os cônjuges, da impossibilidade de 

resolução desta assimetria resultante da proveniência de estrato social”, referiu.

“Cinderela” é assim uma peça de teatro em que Lígia Soares se aproxima das teorias de reprodução social defendidas pelo 

filósofo e sociólogo francês Pierre Bordieu, um dos pensadores ligados à corrente sociológica do estruturalismo construti-

vista.

Cláudio da Silva e Cristina Alfaiate - que interpretam a peça e que a criaram em conjunto com Lígia Soares - representam 

assim uma Cinderela e um príncipe dos tempos modernos, um casal “atingido permanentemente por um conflito latente”, 

que reflete o “amor não romântico que pauta as relações atuais”, segundo Lígia Soares.

In Diário de Notícias

A IMPRENSA SOBRE CINDERELA
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Concluiu a licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplica-

das e o bacharelato em Estudos Teatrais. Tem trabalha-

do em teatro, dança, cinema e televisão. Criou os seus 

próprios projetos e trabalhou com, entre outros, Artistas 

Unidos, Teatro Praga, Teatro Experimental do Porto, Mi-

guel Loureiro, Teatro da Garagem, Emmanuel Demarcy-

-Mota, Inês de Medeiros, Manuel Wiborg, Solveig Njor-

lund, Jorge Cramez, Jeanne Waltz, João Botelho, João 

Fiadeiro, João Samões, John Romão, Madalena Vitori-

no, Miguel Pereira, Ana Borralho & João Galante, Nuno 

Cardoso, Rita Natálio, Rui Catalão, Pablo Fidalgo Lareo, 

António Pires e Carla Bolito. Apresentou espetáculos em 

Portugal, Inglaterra, França, Itália, Brasil, Canadá, Es-

panha, Noruega e Eslovénia. Em 2011, recebeu o Prémio 

Autores SPA/RTP para o melhor ator de cinema pela sua 

interpretação no Filme do Desassossego, de João Bote-

lho. 

Nasceu em Lisboa em 1981. Inicia a sua formação artísti-

ca no Teatro da Comuna. Completa a formação em Com-

media del Arte com Antonio Fava em Itália. Em 2004, ter-

mina o curso em Formação de Atores da Escola Superior 

de Teatro e Cinema. Completa os estudos na Stella Adler 

School of Acting em Nova Iorque.

Tem trabalhado enquanto atriz com diferentes criado-

res como João Brites no Teatro O Bando, Jorge Andrade 

na Mala Voadora, João Pedro Vaz e Comédias do Minho, 

Jorge Silva Melo nos Artistas Unidos, Inês Barahona, 

Miguel Loureiro, Giacomo Scalesi, Rogério de Carvalho, 

Gonçalo Amorim, Joana Providência, Gonçalo Wadding-

ton, entre outros.

Bolseira do Inov-Art em 2011, em Nova Iorque com a 

companhia de Teatro Elevator Repair Service.

Integrou o projeto europeu École des Maitres, em 2013, 

com Constanza Mackras.

Em 2014, cria em parceria com Carla Galvão o projeto Lá 

fora. Em 2016, criação de Animenos, com texto de Rita 

Taborda Duarte, no Teatro Maria Matos

Participa em diversos projetos musicais, como Oba 

Loba, Secret Museum of Mankind, Cacique 97, concerto 

de Tributo 100 Moondog, no Teatro Maria Matos por Fili-

pe Melo e João Lobo. 

No cinema, destaca a sua participação nas longas me-

tragens A espada e a Rosa, de João Nicolau, 4 copas, de 

Manuel Mozos e As mil e uma noites, de Miguel Gomes.

CLÁUDIO DA SILVA

CRISTA ALFAIATE

BIOGRAFIAS
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Coreógrafa e dramaturga portuguesa. Começou o seu 

trabalho como atriz na companhia de Teatro Sensur-

round em 1997. Criou, desde 2001, mais de 20 peças da 

sua autoria a solo ou em colaboração. O seu trabalho 

tem sido apresentado nacional e internacionalmente, 

estando presente em vários programas internacionais 

de dança contemporânea. Foi artista residente da Tan-

zFabrik-Berlin de 2004 a 2006, em 2008 integra o pro-

grama internacional DanceWeb, em Viena. Juntamente 

com a sua irmã Andresa Soares é diretora artística da 

Máquina Agradável (Lisboa) através da qual produz os 

seus trabalhos. Tem promovido vários programas na-

cionais e internacionais de programação com outros 

artistas ou em projetos coletivos como o Demimonde. 

Celebração, Culturgest 2012, Demimonde na Galeria da 

Boavista, 2013, Meio-Mundo Estrada Fora, Lisboa/Porto/

Madrid/Paris, 2014, Face a Face- Programa Luso-Brasi-

leiro de Artes Performativas, 2015, Brasília, 2016, Rio de 

Janeiro. A sua peça Romance, de 2015,  foi editada pela 

Douda Correria. Na temporada 2015/2016 foi membro do 

laboratório de escrita para teatro do Teatro Nacional D. 

Maria II em Lisboa. Criou O Ato da Primavera, projeto de 

curadoria para peças escritas para telepontos que es-

treou no TNDMII em outubro de 2017. Em cinema, tra-

balhou com João César Monteiro e João Nicolau, entre 

outros.

Nasceu em 1980 em Lisboa. Licenciada em linguística 

com minor em Ciências Musicais na Faculdade de Ciên-

cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lis-

boa. Divide a sua atividade entre a música independente 

e o cinema.

Atualmente apresenta-se ao vivo com os grupos They’re 

Heading West, The Secret Museum of Mankind, Domin-

go no Quarto, Silence is a Boy, Pirec Sandex e Minta and 

the Brook Trout. Entre 1994 e 2011, participou em diver-

sos projetos musicais - destacando os coletivos Pinhead 

Society e Munchen - com os quais tocou por todo o país 

e assinou vários registos discográficos. 

Compôs e interpretou as bandas sonoras dos filmes Xa-

vier e Quatro Copas de Manuel Mozos (2002 e 2007 res-

petivamente) e de A Cara que Mereces, de Miguel Gomes 

(2004). Em 2008, assinou a pesquisa e direção musical 

do filme Aquele Querido Mês de agosto, de Miguel Go-

mes. Como integrante do coletivo musical Munchen as-

sinou, entre outros, a banda sonora dos filmes A Espada 

e a Rosa (2010), de João Nicolau; Je flotterai sans envie 

(2009), de Frank Beauvais e À Flor da Pele (2005), de Ca-

tarina Mourão.

Coargumentista de Aquele Querido Mês de agosto (2008), 

de Miguel Gomes,  A Espada e a Rosa (2010), de João Ni-

colau, Tabu (2012), de Miguel Gomes, As Mil e Uma Noi-

tes (2014) de Miguel Gomes e John From (2015), de João 

Nicolau.

Assinou a banda sonora da peça Romance (2015) de Lí-

gia Soares e integrou a homenagem a Moondog dirigida 

por João Lobo e Filipe Melo, em 2016, no Teatro Maria 

Matos.

Nasceu em Loulé em 1975. Licenciado e pós-graduado 

em Design pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, o 

seu trabalho passa pelo Design de Equipamento e Am-

bientes, Curadoria e Cenografia. É docente nos cursos 

de Teatro e de Design de Ambientes na ESAD das Caldas 

da Rainha.

LÍGIA SOARES

MARIANA RICARDO

HENRIQUE RALHETA
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É responsável pela direção artística do Loulé Design 

Lab. Mantém uma colaboração regular com a Compa-

nhia Amarelo Silvestre na área da Cenografia. 

Trabalhou com encenadores como Rafaela Santos, Carla 

Bolito, Nuno Nunes ou Rogério de Carvalho, com os Co-

reógrafos Leonor Keil e Tiago Guedes e com o realizador 

Miguel Gonçalves Mendes.

Foi Diretor Criativo na área de Design Industrial e de 

Ambientes na Brandia Central.

Do seu percurso fazem parte Experimentadesign, Miguel 

Vieira Batista, JR Consultores e Moda Lisboa. O seu tra-

balho está representado na coleção do MUDE.

Nascido em Braga,1988. Concluiu, em 2008, o curso de 

Iluminação na ACE – Escola de Artes.

Desenhador de luz que trabalhou com encenadores 

como: Ana Luena, António Capelo, António Júlio, Bob 

Wilson, Baboo Liao, Catarina Vieira, Carlos Pimenta, 

Cláudia Lucas Chéu, Crista Alfaiate, Daniel Pinto, Da-

vid Marques, Fernando Alves, Gintare Minelgaite, Joana 

Providência, João de Castro, João Paulo Costa, João dos 

Santos Martins, Jorge Andrade, Luciano Amarelo, Lígia 

Roque, Luisa Pinto, Luis Araújo, Marta Lapa, Marta Pa-

zos, Mickael de Oliveira, Miguel Loureiro, Nuno M Cardo-

so, Pedro Almendra, Pedro Filipe Marques, Pedro Penim, 

Raquel André, Ricardo Alves, Sara Barbosa, Solange 

Freitas, Tiago Correia, Tiago Guedes, Neste momento, 

trabalha com o encenador Robert Wilson em projetos 

por vários países da Europa. Participante no Watermill 

Center Summer Program, em Nova Iorque nos anos 2014, 

2015 e 2016, com instalações de iluminação. Juntamente 

com artistas de todo o mundo, entre os quais se desta-

cam: Jim Jarmusch, Cocorosie e Dimitris Papaioannou.

Foi assistente de iluminação dos desenhadores de luz 

A.J. Weissbard, John Torres e Nuno Meira. Fundou a 

empresa de iluminação Visualight, onde trabalhou até ao 

ano de 2010.

Lecionou a disciplina de iluminação na ACE- Escola de 

Artes e deu formações na área de design de iluminação 

no Teatro Faialense e no espaço Bruto.

Na área da música, foi responsável pelos desenhos de 

luz das bandas: Super Nada, Manel Cruz e Holy Nothing.

RUI MONTEIRO
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O que pode conter o vazio? Partindo desta questão e do 

desejo de partilhar uma experiência sobre o vazio, surge 

Lusco-Fusco. Inspirado nos livros O Tempo do Gigante e 

Moon&Do, este espetáculo procura ser uma descoberta 

partilhada da matéria e do corpo em que a luz e a transi-

ção do tempo nos mostra o que há para ver numa relação 

de escala entre nós, o mundo e os inversos. 

Lusco-Fusco desenha um espaço que pouco a pouco se tor-

na numa invasão feita pela matéria que podemos com ela 

transformar e sermos transformados, mudá-la de lugar, 

levá-la connosco, arrastá-la e libertá-la. Os performers 

organizam o corpo para desaparecer, desobedecer e de-

saprender com a matéria, operam a luz e o som e habitam 

um lugar aberto ao sensível e à própria perceção de cada 

criança.

TEATRO

18, 19 e 20 OUT

LUSCO-FUSCO
de CATARINA GONÇALVES e FILIPE CALDEIRA

qui e sex 10h30 e 15h00 | 45 min. | público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico

lotação limitada | preço 1,503

sáb 11h00 | 45 min. | famílias (c/ crianças dos 6 aos 10 anos)

lotação limitada | preço único 43 // descontos não aplicáveis

©
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Direção e interpretação Catarina Gonçalves e Filipe Caldeira 

Dramaturgia Joana Bértholo 

Direção plástica Rita Westwood 

Sonoplastia Filipe Lopes 

Figurinos Jordann Santos 

Desenho de luz Cárin Geada 

Voz off Eduardo Rego 

Produção executiva Circular Associação Cultural 

Coprodutores Teatro Municipal do Porto, 

São Luiz Teatro Municipal, Comédias do Minho, 

Circular Associação Cultural e Teatro Aveirense
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Inspirámo-nos nos livros “O Tempo do Gigante” e 

“Moon&Do” e começámos a pensar sobre o vazio e o que 

ele contém. O Tempo, a lentidão, porque na velocidade tudo 

parece que escorrega, enquanto que aquilo que perdura 

nos faz olhar e ficar. A ligação com o pequeno e o encontro 

com acontecimentos numa escala diferente da nossa. Di-

recionar o olhar para o indizível, as figuras, a luz. O vazio 

só contém ar! e o aborrecimento? como é o vazio de estar 

tudo tão cheio que não encontramos nada? ou será uma in-

cubadora de acontecimentos? As sensações, perspetivas e 

postos de observação não experimentados. Fomos também 

nos aproximando da ideia de fenómeno que foi chegando, 

chegando como acontecimentos especiais observáveis que 

só o são quando sentidos, quando vividos pelo corpo. Traba-

lhar o cruzamento entre a matéria e corpo como fenóme-

nos em mutação, e o constante olhar renovado sobre tudo. 

A matéria entra aqui como algo que queremos manusear, 

com ela transformar e sermos transformados, mudá-la de 

lugar, levá-la connosco, arrastá-la e libertá-la. Deixá-la 

ser invadida por mãos e pés e cabeças que sentem. 

A relação entre o grande e o pequeno, o vazio e o cheio, o 

normal e o anormal, o verdadeiro e o falso/inventado, são 

algumas das nossas linhas orientadoras. Entendemos que 

este é o momento privilegiado para observar, documentar, 

e mesmo flexibilizar aquilo que possamos entender já estar 

decidido. Uma parte desta pesquisa será feita convidando 

cenógrafos e artistas plásticos a reunirem um conjunto 

de matérias/artefactos/etc. com que possamos trabalhar. 

Esta espécie de blind date aproveita não só a sensibilida-

de de um outro artista em resposta ao nosso repto, como 

garante nos aproximamos de possíveis bases do trabalho 

sem controle ou preconceito.

 

INTENÇÃO 

Alimentar uma comunidade de expectativa e desejo. 

Mas o que fazer se o fenómeno demora, não se revela ou 

revela sem estrondo? Como resolvemos a fome de crer/

querer para ver? Os intérpretes têm uma valência dupla: 

partilham com o público a expectativa de um aconteci-

mento observável, mas serão também seus operadores. 

Munidos de um naipe de matérias, sejam orgânicas ou 

industriais, obsoletas ou contemporâneas, os intérpre-

tes fabricam à vista de todos aquilo que também eles 

querem ver. É do encontro das diferentes matérias - en-

tre si e com o corpo - que surge a trama do espetáculo: 

interessam-nos a plasticidade e a resistência tanto do 

manuseador como do manuseado. A luz e o som são as-

sumidos pelos intérpretes e concorrem para a criação 

da trama; sem o vínculo de uma pedagogia estrita e de 

uma validade lógica, o espetáculo opta antes por uma 

arquitetura de fenómenos em transição e micro-narra-

tivas. As diferenças de escala, os jogos com peso e con-

trapeso, a supressão temporária de um ou outro sentido, 

os usos da perspetiva, e o alargar de possibilidades de 

espacialização, serão os pilares. Desejavelmente, gos-

taríamos de retirar o público do espaço seguro da pla-

teia, desmistificando o lugar do intérprete e redefinindo 

o modo como tudo pode ser dado a ver. O espetáculo 

sublinha a potência de uma expectativa partilhada. Mais 

ainda, procura trazer ao domínio do próximo e tangível 

aquilo que os sentidos habitualmente dizem ser remoto, 

independente da nossa vontade. Ao trazer o fenómeno 

à dimensão do it yourself, de realidade material e con-

cretizável, o espetáculo aponta alguns possíveis cami-

nhos de uma imaginação ativada. Expondo o fabrico, a 

manualidade, associando corpo e matéria de forma inu-

sitada. Espera-se semear em quem vê a vontade ser um 

bocadinho inventor do seu próprio espanto.

LUSCO-FUSCO – PESQUISA E CRIAÇÃO
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Vila do Conde, 1982. Inicia, em 2000, o seu estudo em 

manipulação de objetos, de uma forma empírica e fo-

cada na técnica que serve uma crueza fortemente in-

fluenciada pelo circo finlandês. Desenvolve um parti-

cular interesse pela sinergia entre o corpo e o objeto, 

reposicionando-se na relação hierárquica entre estes 

dois elementos. 

Ao longo dos anos de prática o seu interesse vai-se des-

viando do virtuosismo técnico, dando primazia ao imate-

rial, ao corpo e à voz como gatilhos autónomos. Assim 

o seu posicionamento face ao circo, dança e teatro tor-

nou-se alvo de auto questionamento. Resultando numa 

linguagem híbrida e num virtuosismo distorcido, de um 

corpo que se forma e deforma com a experiência. 

Em 2005, inicia-se profissionalmente como autor e in-

térprete e desde então tem participado em projetos no-

meadamente com Joana Providência (Catabrisa, 2012); 

Luciano Amarelo (Malacorpo, 2010); Anna Stistgaard (Meu 

Coração Viagem, 2009; Feliz Idade, 2010); Teatro do Frio 

(Utópolis, 2010); Radar 360º (Histórias Suspensas, 2011; 

Baile dos Candeeiros, 2008); Companhia Erva Daninha 

(Fio Prumo, 2008; 50 ou Nada, 2010; Aduela, 2013); Casa da 

Música (Abracadabra, 2012); Comédias do Minho (Chuva, 

2014; Uivo, 2014); Marco da Silva Ferreira (Brother, 2017). 

Em 2015 cria o espetáculo Abutre, encomenda da Funda-

ção Lapa do Lobo e “O cão que corre atrás de mim (e o avô 

Elísio à janela)”, encomenda do Programa para Crianças e 

Jovens do Teatro Maria Matos com coprodução do Teatro 

Municipal do Porto. 

Em 2016, cria, em colaboração com Catarina Gonçalves e 

Constança Carvalho Homem, “A Caçada”. 

Atualmente, é artista residente 2015/2017 da Circular As-

sociação Cultural. 

Foca o seu trabalho na dança em contextos que ques-

tionam o corpo social/político e a relação entre público/

performer. A aproximação à comunidade pauta o seu 

percurso artístico. Inicia os seus estudos na área da co-

municação, licencia-se em educação, pela ESE, Lisboa 

(2004) e posteriormente em artes do espetáculo - dan-

ça contemporânea (2007), na ESD de Lisboa. Foi artis-

ta convidada do Projeto EVA (Lisboa, 2010) a intervir nos 

Bairros 6 de Maio e Armador; criou What the body know’s 

that we don’t know (2012 DOCK11,Berlin) e Solo em Artis-

tas à Procura de um Abrigo, para o Festival Todos (Lisboa, 

2013). Desde 2011 trabalha como colaboradora artística e 

performer para a dupla Ana Borralho & João Galante em 

World of Interiors (2011), Sub-reptício corpo Clandestino 

(2011), Atlas (2012), Purgatório (2012), Estalo Novo (2013), 

Aqui Estamos Nós (2014), Só Há uma vida e nela quero ter 

tempo de Construir me e Destruir-me (2015), Gatilho da 

Felicidade (2017). Em 2017, faz assistência de ensaios ao 

espetáculo Assembleia, de Rui Catalão, para Teatro Ma-

ria Matos e Dias de Marvila. Desde 2015 que começa tam-

bém a colaborar e a cocriar com Filipe Caldeira as pe-

ças: O cão que corre atrás de mim (e o avô Elísio à janela) 

(2015) , encomenda do Programa para Crianças e Jovens 

do Teatro Maria Matos, com coprodução do Teatro Muni-

cipal do Porto; Arremesso (2016), Festival Vaudeville em 

Famalicão, Guimarães e Braga; A CAÇADA (2016) para o 

Festival Circular de Artes Performativas, Vila do Conde. 

FILIPE CALDEIRA

CATARINA GONÇALVES 

BIOGRAFIAS
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Concluiu a sua formação em Luz e Som na Academia 

Contemporânea do Espetáculo (em 2010) e posterior-

mente terminou a licenciatura em Produção e Design de 

Cenografia na ESMAE (em 2014). 

Desde então que tem colaborado na área da iluminação 

para espetáculos com diversas companhias e institui-

ções tais como Mundo Perfeito, Casa da Música, TNSJ, 

TNDM-II, Alaraby TV Network, Fundação de Serralves, 

Centro Cultural Vila Flor, Teatro Municipal do Porto, 

Hardclub, Teatro do Bolhão, Arena Ensemble, entre ou-

tras. 

Filipe Lopes nasceu em 1981, no Porto. Em 2003, licen-

ciou-se em Educação Musical pela Escola Superior de 

Educação do Porto (ESEP). Em 2007, completou o bacha-

relato em Composição pela Escola Superior de Música 

e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE), criando laços 

fortes com a música eletroacústica e novas tecnologias. 

Em 2006, venceu o Prémio Melhor Áudio Experimental 

no Festival Black&White, promovido pela Universidade 

Católica do Porto, e, em 2007, foi compositor residente 

na Miso Music Portugal (LEC). Em 2009, finaliza o mes-

trado pelo Instituto de Sonologia, em Haia, onde desen-

volveu Õdaiko, um software de geração de partituras em 

tempo real. Lecionou música eletrónica na ESMAE en-

tre 2009 e 2011, onde também fundou o ensemble 343. 

Foi curador do projeto Digitópia, na Casa da Música, de 

setembro de 2010 a agosto de 2012, onde já desenvolvia 

atividade regular desde 2007 como colaborar, criador 

de workshops, performer, bem como criando software 

dedicado à educação musical. Tem desenvolvido traba-

lho na área da composição de música eletroacústica e 

instalações multimédia, quer no âmbito do cinema, tea-

tro ou video-instalação. Em 2011, recebeu uma bolsa de 

doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnolo-

gia, ao abrigo do programa UT-Austin Portugal. Em 2012, 

foi um dos vencedores do prémio Cri.D.A. organizado por 

Guimarães Capital Europeia da Cultura. Em 2013, vence o 

prémio europeu ECPNM para obras de música eletrónica 

em tempo real, com uma peça onde usa o software que 

desenvolveu: Do Desenho e do Som. Em 2016, concluiu 

o doutoramento em Média-Digitais, pela Universidade 

do Porto, sob o tema Composição Musical com o Espaço. 

Atualmente, além do trabalho criativo e pedagógico que 

combina música e novas tecnologias, é professor convi-

dado na Universidade de Aveiro e na ESEP, investigador 

integrado no INET-Md e responsável pelo projeto educa-

tivo da Orquestra Jazz de Matosinhos. 

Nasceu em 1983. É licenciada em Artes do Espetáculo 

na variante Estudos Artísticos, pela Faculdade de Le-

tras da Universidade de Lisboa. Frequentou o primeiro 

ano da Escola Superior de Dança em 2009. É licenciada 

em Enfermagem tendo exercido funções até 2010. Fez 

apoio dramatúrgico para o espetáculo Tancarville, de 

Mariana Pimentel e Magali Benvenuti, no âmbito do pro-

grama Jeunesse en Action. Foi criadora em colaboração 

com André Soares das performances half dozen billion 

others e full’fell (2011) apresentadas em Berlim, no Altes 

Finanzamt. Foi intérprete nos seguintes projetos: Drifting 

(2012), de Gustavo Ciríaco e António Pedro Lopes, World 

of Interiors (2012), de Ana Borralho e João Galante e 

MONSTER (2012), de Carlota Lagido. 

Trabalhou com a companhia Mundo Perfeito como pro-

dutora executiva, de fevereiro de 2013 a julho de 2015, 

tendo sido também responsável pela criação da imagem 

do espetáculo By Heart com o coletivo Westwood & Stri-

des. Com este coletivo desenhou a capa do álbum How 

can we be joyful in a world full of knowledge, de Bruno 

Pernadas. A título individual assinou as capas dos álbuns 

Those who throw objects at the crocodiles will be asked to 

retrieved them e de Worst Summer Ever (este em colabo-

ração com João Paulo Feliciano) do mesmo artista. 

Paralelamente dedica-se à criação de ambientes ceno-

gráficos. Para o músico Bruno Pernadas desenvolveu o 

cenário para os concertos do álbum How can we be joyful 

CÁRIN GEADA

FILIPE LOPES

RITA SOUSA MENDES 
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Nasceu em Lisboa, 1982. Licenciada em Design de Co-

municação e doutorada em Estudos Culturais; dá aulas, 

escreve para papel, para palco e para a academia. Tem 

vários romances e livros de contos e um livro juvenil, pu-

blicados na Editorial Caminho; e outros textos noutras 

editoras. Recebeu o Prémio Maria Amália Vaz de Car-

valho em 2009; foi duas vezes nomeada para o Prémio 

Novos na categoria Literatura e teve um conto publicado 

na revista Granta Portugal. A sua tese de doutoramento 

foi publicada em língua inglesa pela Routledge. 

O seu próximo romance chama-se Ecologia, e está pre-

visto para 2018. 

Nos palcos, colaborou na dramaturgia de várias cria-

ções da coreógrafa Madalena Victorino. Escreveu nove 

peças para o Festival Teatro das Compras, com direção 

artística de Giacomo Scalisi. Compôs o texto a partir das 

improvisações dos intérpretes para O Olhar de Milhões 

de Raquel Castro. 

A sua primeira peça longa foi escrita no âmbito de um 

Laboratório do TNDMII orientado por Rui Pina Coelho e 

vai estar em cena no Teatro Nacional D. Maria II no final 

de 2018. Chama-se O Quarto Minguante. 

Mais projetos em: www.unscratchable.info 

Nasceu em Paris, 1983. Em 2002, concluiu o Art Founda-

tion em Suffolk, no Reino Unido, tendo posteriormente 

frequentado os cursos de Fashion Design na Brighton 

Fashion School e de Design de Moda no Citex, no Porto. 

De 2008 a 2012, apresentou as suas coleções no Portugal 

Fashion. 

Desenvolve coleções de vestuário, fardas e estampados 

para diversas empresas nacionais. 

A partir de 2013 tornou-se docente na Escola Balletea-

tro. 

Colabora desde 2011 com o Grupo GUDI/Escola de Moda 

do Porto, integrando a equipa técnica dos cursos. A par-

tir de 2017, assume a coordenação do curso de Coorde-

nação de Produção de Moda. 

Tem vindo a colaborar no design de figurinos e cenogra-

fia com criadores ligados às artes performativas des-

tacando André Godinho, André Mendes, Cátia Pinheiro, 

Filipe Caldeira, Isabel Costa, Joana Castro, Joclécio Aze-

vedo, José Nunes, Né Barros, Pedro Zegre Penim, Rena-

ta Portas, Rogério Nuno Costa e Susana Otero.

in a world full of knowledge (Teatro Maria Matos, CCB, 

Teatro Micaelense). A convite do Teatro Maria Matos 

concebeu a cenografia para o evento 100Ra (2014). 

Na curadoria destaca-se o seu trabalho no festival CON-

DOMÍNIO - Festival de Cultura Local em Espaços Habita-

cionais | Lisboa, com o qual colabora desde dezembro de 

2014. 

Atualmente, anda pelo país a aprender a trabalhar com 

as mãos e com construção de imagem em tecelagem, 

tipografia, cestaria entre muitas outras artes. 

JOANA BÉRTHOLO

JORDANN SANTOS
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Inês Lamela, professora de piano e painista com quase 

20 anos de experiência, tem desenvolvido um particular 

interesse pela Música na Comunidade, mais especifica-

mente no domínio da música feita em contexto prisional. 

Em 2017, apresentou a tese de doutoramento na Universi-

dade de Aveiro que se centrou no desenvolvimento de um 

projeto no Estabelecimento Prisional Especial de Santa 

Cruz do Bispo, com quatro reclusas. Durante oito meses, 

as sessões individuais, semanais, de piano gravitaram 

em torno da improvisação, composição, memorização e 

aprendizagem de repertório. A evolução do trabalho in-

dividual resultou na apresentação de três concertos pú-

blicos, em três contextos distintos e direcionados para di-

ferentes públicos. O seu trabalho tem sido publicado em 

revistas de referência. No Teatro Viriato vai apresentar os 

resultados da sua investigação e permitir uma reflexão 

em torno da Música na Comunidade. 

A investigadora irá ainda desenvolver um workshop em 

colaboração com o Estabelecimento Prisional de Viseu, 

no dia 25 de outubro, no Teatro Viriato.

MASTERCLASS

24 OUT

RECLUSÃO E EXPERIÊNCIA MUSICAL: 
A PRÁTICA DE PIANO EM CONTEXTO PRISIONAL
com INÊS LAMELA

qua 15h00 | 120 min. | público-alvo profissionais da área da reinserção social, 

ensino secundário e superior e pessoas interessadas no tema

Entrada gratuita | inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato

©
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Dentro do amplo universo da Música na Comunidade, os projetos com base em práticas coletivas têm vindo a ser 

amplamente documentados, constituindo-se como a base que sustenta a definição dos princípios filosóficos sobre o 

qual a Música na Comunidade se desenvolve. Partindo de um trabalho preliminar de investigação direcionado para o 

papel do líder de projetos musicais em contexto prisional, esta tese pretende contribuir para ampliar a perspetiva do 

que é a Música na Comunidade, relatando e refletindo sobre um projeto desenvolvido dentro de uma prisão feminina 

portuguesa entre 2013 e 2014. Tendo a prática individual de piano como centro do processo de trabalho musical, o pro-

jeto desenvolveu-se por um período de cerca de oito meses, envolvendo quatro reclusas do Estabelecimento Prisional 

Especial de Santa Cruz do Bispo (Porto). As sessões individuais, semanais, gravitaram em torno da improvisação, com-

posição, memorização e aprendizagem de repertório. A evolução do trabalho individual resultou na apresentação de 

três concertos públicos ao longo dos oito meses de trabalho, em três contextos distintos e direcionados para diferentes 

públicos. 

Seguindo o princípio fundamental da filosofia da Música na Comunidade de colocar as pessoas no centro de qualquer 

projeto, na análise apresentada neste trabalho intersetam-se a visão técnica e objetiva do trabalho musical em si 

mesmo com uma lente de observação e análise mais humana e subjetiva, fortemente influenciada pela estreita rela-

ção desenvolvida com cada uma das participantes. Tomando como ponto de partida os princípios básicos da Música 

na Comunidade da inclusão, democratização e participação ativa, exploram-se as diferentes formas através das quais 

este projeto pode ser identificado como Música na Comunidade, não obstante o facto de se ter centrado no trabalho 

individual com cada uma das participantes. Expandem-se os limites das práticas de Música na Comunidade e abrem-

-se novas portas para futuros projetos. 

RESUMO

TESE DE DOUTORAMENTO
RECLUSÃO E EXPERIÊNCIA MUSICAL: A PRÁTICA DE PIANO 
EM CONTEXTO PRISIONAL

Professora de piano e pianista com quase 20 anos de 

experiência em escolas do Ensino de Música Especia-

lizado em Portugal. Nos últimos anos, desenvolveu um 

particular interesse pela Música na Comunidade, mais 

especificamente no domínio da música feita em con-

texto prisional. Em 2017, terminou o doutoramento na 

Universidade de Aveiro, com a tese Música e reclusão: a 

prática de piano em contexto prisional. Neste âmbito, de-

senvolveu um projeto no Estabelecimento Prisional Es-

pecial de Santa Cruz do Bispo com 4 reclusas durante 8 

meses, centrado na prática individual de piano, do qual 

resultou a apresentação de 3 concertos, em momentos 

distintos e direcionados para diferentes públicos. Tem 

apresentado resultados da sua investigação em confe-

rências nacionais e internacionais (Noruega, Inglaterra, 

Escócia e, brevemente, no Azerbaijão). O seu trabalho 

INÊS LAMELA

BIOGRAFIA
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tem sido publicado em revistas de referência da sua área 

de investigação, nomeadamente o International Journal 

of Community Music e The International Journal of Social, 

Political, and Community Agendas in the Arts.

Atualmente, é investigadora integrada do INET-md (polo 

da Universidade de Aveiro). Exerce funções de coordena-

ção e de professora de piano no Conservatório de Música 

da Bairrada.
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Um simples kit de bateria e uma componente eletrónica 

igualmente concisa são os elementos principais do univer-

so de Andrea Belfi, que ao longo dos anos tem procurado 

refinar o timbre acústico da sua música. 

Em Ore, o seu mais recente disco, Andrea Belfi encontra 

um estado musical de quase perfeição, resultado da re-

lação magistral criada entre a percussão e utilização de 

sintetizadores e samplers. 

Belfi ganhou uma reputação pelas suas performances 

enérgicas e carismáticas, tanto como músico solo, como 

em numerosas colaborações com destaque para a sua 

participação na superbanda Nonkeen, liderada por Nils 

Frahm.

MÚSICA

27 OUT

ANDREA BELFI

sáb 21h30 | 50 min. aprox. | m/ 6 anos

preços: 123 (plateia e camarotes)/ 103 (frisas frontais)/ 83 (frisas laterais) // descontos não aplicáveis
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Inserido no programa 

Solos & Solidão da Carmo’81 

em parceria com o Teatro Viriato

organização Carmo’81
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Em 2015, o Teatro Viriato coproduziu a peça de teatro I Don’t 

Belong Here, sobre um grupo de homens e mulheres que, 

apesar da nacionalidade portuguesa, viveram quase ou 

toda a sua vida nos EUA e no Canadá, até serem inespera-

damente deportados para os Açores. 

Dada a pertinência e atualidade do tema, o realizador Pau-

lo Abreu condensou os testemunhos de episódios carica-

tos e os ensaios para a peça num documentário. 

“I Don’t Belong Here, o documentário, dá a conhecer o re-

trato social de um grupo de pessoas à descoberta da sua 

própria identidade e na tentativa de descodificar essa re-

lação complexa entre indivíduo e nação.” (Tiago Dias dos Santos) 

DOCUMENTÁRIO

31 OUT

I DON’T BELONG HERE
de PAULO ABREU

qua 10h30 | 76 min. 

público-alvo grupos escolares m/ 12 anos | preço 1,503

APÓS SESSÃO, CONVERSA COM realizador Paulo Abreu

©
 D

R

SESSÃO INCLUÍDA 

NO CICLO HISTÓRIAS REAIS 

Programa de sessões de cinema 

construído em torno de problemas 

relativamente aos quais é urgente 

criar uma comunidade de debate

Sessão apresentada no âmbito do 

Vistacurta do Cine Clube de Viseu, 

em parceria com o Teatro Viriato
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Nasceu em Lisboa. Trabalhou na Galeria EMI/Valentim 

de Carvalho entre 1985 e 1987. Foi Bolseiro da Funda-

ção Calouste Gulbenkian/FLAD na Film/Vídeo Arts, Nova 

Iorque em 1991. Foi operador de câmara em Ver Artes, 

programa da RTP2 sobre artes plásticas e arquitetura, 

entre 1994 e 1996. 

Diretor de fotografia em vários Artes e Letras sobre artis-

tas plásticos como Mário Eloy, Ana Hatherly, João Vieira, 

João Louro, João Penalva, entre outros. Participou em 

várias exposições coletivas. Diretor de fotografia e/ou 

cameraman em diversas longas, curtas, documentários 

e video clips.

O cinema de Abreu segue por itinerários que o levam a 

lugares muito diferentes e desafiando classificações de-

masiado estáticas - realizou mais de 20 pequenos filmes 

experimentais, na maioria no formato Super 8, exibidos 

e distinguidos em inúmeras mostras e festivais nacio-

nais e internacionais. Esses filmes fazem parte do ca-

tálogo da Light Cone (Paris). Recentemente, um desses 

filmes, Conde Ferreira, foi adquirido e exibido em diver-

sos museus estrangeiros (Argentina, Canadá, França, 

México, Espanha). Os seus dois ultimos documentários 

Phil Mendrix e I don’t belong here foram premiados no 

doclisboa.

PAULO ABREU 

BIOGRAFIA
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No palco, um ecrã de cinema e diversos instrumentos. 

À projeção de curtas-metragens de animação junta-se a 

criação ao vivo de bandas sonoras. Harpa e contrabaixo, 

caixas de música, o piano ou o serrote, mais outros ob-

jetos, dão vida musical e texturas de som a filmes com 

fábulas nascidas na floresta, numa sessão mágica para o 

pequeno e grande público. 

Nova proposta de cinema e música, uma rubrica com ín-

tima ligação à história da programação que Teatro Viriato 

e Cine Clube de Viseu têm partilhado, no correr dos anos. 

Sempre com a história do cinema em vista, e trabalhos 

de realizadores de várias gerações e nacionalidades (é o 

caso).

O programa de filmes é composto de curtas-metragens 

de animação contemporâneas dos realizadores Kirsten 

Lepore (EUA), Georges Schwizgebel (Suíça), Heikki Pre-

pula, Ismo Virtanen e Mariko Härkönen (Finlândia)!

FILME-CONCERTO

01 NOV

FLORESTA ANIMADA
direção musical e interpretação SPACE ENSEMBLE

qui 16h00 | 50 min. | m/ 4 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

©
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Harpa Eleonor Picas 

Contrabaixo Henrique Fernandes

Saxofones João Martins 

Percussão João Tiago Fernandes 

Guitarra José Miguel Pinto 

Eletrónica Nuno Alves 

Piano Sérgio Bastos

Sessão apresentada no âmbito do 

Vistacurta do Cine Clube de Viseu, 

em parceria com o Teatro Viriato

LISTA DE FILMES:

The Bottle (Kirsten Lepore, USA)

Retouches (Georges Schwizgebel, Suíça)

Kolme Pukkia (Heikki Prepula, Finlândia) 

Odd Couple (Heikki Prepula, Finlândia) 

Flying Piglet (Heikki Prepula, Finlândia)

Turilas & Jäärä (Ismo Virtanen e Mariko Härkönen, Finlândia)
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O Space Ensemble é uma “formação orgânica e mutante”, que tem na música improvisada e experimental a sua razão de ser.

In Guia do Lazer

A IMPRENSA SOBRE A FLORESTA ANIMADA

BIOGRAFIA

O Space Ensemble é uma formação orgânica e mutante 

que se baseia na exploração das cumplicidades entre os 

músicos envolvidos, testando e variando as combinações 

instrumentais e estilísticas, de acordo com os locais e o 

contexto dos eventos.

Um processo de exploração que se desenvolveu ao longo 

das várias edições do Festival Space (dedicado à músi-

ca improvisada que decorreu entre 1999 e 2005), e que 

acabou por ser a base de preparação de inúmeros pro-

jetos que desde então percorreram as principais salas 

de Portugal.

Nos seus espetáculos cruzam várias vertentes artísti-

cas, trabalhando essencialmente o formato filme-con-

certo. Apostam na produção de espetáculos para toda a 

família e com um caracter de serviço educativo, tendo já 

abordado temas como a Matemática, o ambiente, ou a 

memória coletiva de alguns territórios.

Ao longo dos mais de 10 anos de carreira tem vindo a 

musicar obras marcantes do cinema mundial, essen-

cialmente na área de documentário e animação, tendo já 

percorrido a obra de autores emblemáticos como Lotte 

Reiniger, Dziga Vertov, Norman Mclaren, entre muitos 

outros.

Já se apresentaram em diversos eventos e festivais 

como o Serralves em Festa, o Festival de Paredes de Cou-

ra, o Festival de Jazz de Portalegre, Os Dias a Crescer em 

Guimarães, etc., assim como em algumas das melhores 

salas nacionais: Casa da Música no Porto, Cine-Teatro 

de Estarreja, Theatro Esther de Carvalho em Montemor-

-o-Velho, Centro Cultural Vila Flôr em Guimarães, CAE 

Portalegre, Cinema Passos Manual no Porto, Teatro 

José Lúcio da Silva em Leiria, Teatro Viriato em Viseu, 

Teatro Municipal de Vila Real, etc. 

SPACE ENSEMBLE
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Como se distingue a Ciência da pseudociência? 

Esta conferência afirma a distinção, tão difícil na vida mo-

derna, entre as duas, promovendo a cultura científica e 

desmontando os argumentos habitualmente utilizados 

pela pseudociência: uso abusivo de linguagem científica 

ou recursos a putativos especialistas, numa viagem pela 

ligação da Ciência a várias esferas, como a medicina, o 

ensino, a política ou o direito. 

A conferência está integrada no Mês da Educação e da 

Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedi-

cado ao debate público sobre temas relativos ao ensino, 

às escolas e a temas de Ciência. 

Carlos Fiolhais, doutorado em Física Teórica pela Univer-

sidade de Frankfurt e professor catedrático na Universi-

dade de Coimbra, e Ben Goldacre, médico, colunista do 

The Guardian, que recebeu a Ordem do Império Britânico 

pelo seu trabalho na divulgação da ciência, serão os ora-

dores desta conferência. 

CONFERÊNCIA

06 NOV

CIÊNCIA E PSEUDOCIÊNCIA 
oradores CARLOS FIOLHAIS e BEN GOLDACRE 

organização FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS 

ter 15h00 | 60 min. aprox. 

público-alvo Ensino Secundário e interessados na temática 

Entrada gratuita

inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato 
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Carlos Fiolhais é doutorado em Física Teórica pela Uni-

versidade de Frankfurt e professor catedrático de Física 

na Universidade de Coimbra (UC). É autor de mais de 50 

livros e 160 artigos científicos, um dos quais com mais 

de 12.000 citações. Dirigiu a Biblioteca Geral da UC e 

dirige atualmente o Rómulo - Centro Ciência Viva, um 

centro de recursos de cultura científica. Recebeu vários 

prémios, entre os quais o Prémio Rómulo de Carvalho e a 

Ordem Infante D. Henrique. É Comissário do Mês da Edu-

cação e da Ciência da FFMS. 

Ben Goldacre é médico, divulgador de Ciência, colunista 

do The Guardian e ensaísta, autor de Ciência da Treta e 

Farmacêuticas da treta (publicados pela Bizâncio), e dis-

tinguido recentemente com a Ordem do Império Britânico 

pelo seu ativismo em favor da ciência. Goldacre tem um 

grande interesse na divulgação de todos os ensaios clí-

nicos e é o grande dinamizador da campanha Alltrials; 

critica não só as medicinas alternativas, mas também as 

más práticas da indústria farmacêutica.

CARLOS FIOLHAIS

BEN GOLDACRE 

BIOGRAFIAS
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Um pai recentemente desempregado e falido decide se-

questrar os três filhos, depois de assassinar a mulher e 

o seu amante. O pai e os filhos convivem, então, num es-

paço exíguo e em condições precárias. Todo o discurso do 

pai é construído em torno de um delírio verosímil sobre a 

sociedade, a família, a política e também sobre o amor, a 

falência do mundo interior e exterior. O pai exerce violência 

através da linguagem e os filhos expressam-se por inter-

médio do canto lírico.

Veneno foi escrito a partir de narrativas factuais verídicas, 

recolhidas num universo cosmopolita contemporâneo. Ve-

neno aborda, assim, fundamentalmente as consequências 

da falência social e a extinção da entidade família. 

TEATRO

08 e 09 NOV

VENENO
de CLÁUDIA LUCAS CHÉU e ALBANO JERÓNIMO

qui e sex 21h30 | 90 min. | público-alvo a definir

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 102) 
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Texto Cláudia Lucas Chéu

Apoio à dramaturgia Mickaël de Oliveira

Direção e interpretação Albano Jerónimo

Participação Especial Leonor Devlin e Luís Puto

Música Allen Halloween

Espaço cénico Albano Jerónimo 

e Rui Monteiro

Desenho de luz Rui Monteiro

Direção de produção Francisco Leone

Produção executiva Luís Puto
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Aproveitando o acolhimento do projeto GamelIN em Viseu, 

pela AVISPT21, e no seguimento de uma relação estreita 

de trabalho entre o Teatro Viriato esta associação e a Com-

panhia de Música Teatral, o Teatro Viriato programa um 

workshop de exploração sonora. 

GamelIN tem como base o projeto Gamelão de Porcelana 

e Cristal, um instrumento coletivo criado pela Companhia 

de Música Teatral e constituído por centenas de peças de 

porcelana, faiança, grés, vidro e cristal. Enquanto escul-

tura sonora permite a exploração criação e performance 

musical, sem necessidade de conhecimentos formais de 

música, tendo já provado em diversas circunstâncias ser 

um instrumento inclusivo. 

Ao abrigo deste projeto, serão desenvolvidos workshops 

musicais e artísticos, promovidos pela AVISPT21 e dinami-

zados pela CMT e pelo CentroPontoArte - Viseu. O Game lIN 

culmina com a apresenta ção de um concerto inclusivo, no 

dia 03 de dezembro, em local a definir.

WORKSHOP

10 NOV

GAMELIN
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

sáb 15h00 às 17h00 | famílias (c/ crianças dos 5 aos 8 anos) 

lotação 20 participantes | preço 33 | local a definir

©
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Entidade promotora do GamelIN AVISPT21

Partindo do projeto 

Gamelão de Porcelana e Cristal, da CMT

Parcerias ASSOL, CentroPontoArte, 

Conservatório de Música de Viseu,

Escola Secundária Viriato,

Instituto Politécnico de Viseu

e Teatro Viriato

Projeto cofinanciado pelo Programa 

de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P

Apoio
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La Ribot · Grupo Dançando com a Diferença HAPPY ISLAND
Tânia Carvalho UM SACO E UMA PEDRA – PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ
Cláudia Dias QUARTA-FEIRA: O TEMPO DAS CEREJAS 
Mickaël de Oliveira A PRESENÇA DO TEXTO NA DANÇA 
E NO TEATRO CONTEMPORÂNEOS
Luiz Antunes MOVIMENTO PROSÓDICO: 
PALAVRAS IMPREGNADAS DE IMAGEM – O TEXTO E A DANÇA
Henrique Furtado · Aloun Marchal BIBI HA BIBI 
João Fiadeiro · António Alvarenga O QUE EU SOU NÃO FUI SOZINHO
João Fiadeiro · Joaquim Alexandre Rodrigues 
SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?
Henrique Rodovalho UM ENCONTRO PROVOCADO
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MOSTRA 
DE DANÇA

16-30 
NOV’18
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O Teatro Viriato tem assumido, desde o primeiro dia, o 
compromisso de apoiar a dança contemporânea nacio-
nal. Com a criação da New Age, New Time (NANT), em 
2012, este compromisso firmou-se em novas formas 
de promoção da dança. O Teatro Viriato abre espaço 
para a circulação das peças coreográficas, ao mesmo 
que proporciona novos diálogos e encontros entre 
os coreógrafos portugueses, intérpretes e o público. 
Desta forma, a sensibilização de públicos para a dança 
contemporânea sai reforçada também. 

A sétima edição da NANT não foge a este compromis-
so. De 16 a 30 de novembro, o Teatro Viriato procura 
constituir novas trajectórias artísticas para a dança 
contemporânea nacional, proporcionando o encontro 
entre criadores internacionais que coreografam para 
companhias nacionais. É o caso da apresentação do 
novo trabalho do grupo Dançando com a Diferença, 
criado pela coreógrafa e artista multidisciplinar es-
panhola, La Ribot. Também a estreia da nova peça da 
Companhia Paulo Ribeiro provoca um encontro en-
tre Portugal e Brasil, uma vez que conta com criação 
do coreógrafo brasileiro Henrique Rodovalho. Tânia 
Carvalho, Luiz Antunes, Cláudia Dias, João Fiadeiro, 
Henrique Furtado, Aloun Marchal, Mickaël de Oliveira 
e Luiz Antunes integram também a programação diver-
sificada da NANT, com propostas arrojadas que cele-
bram a dança contemporânea.

NEW AGE NEW TIME - NANT
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26 NOV seg

CONVERSA-PERFORMANCE 

21h30 // 60 min. // m/ 16 anos

O QUE EU SOU 
NÃO FUI SOZINHO
JOÃO FIADEIRO e ANTÓNIO ALVARENGA

preço 3€

16 e 17 NOV sex e sáb

18 NOV dom 25 NOV dom

21 NOV qua

29 e 30 NOV qui e sex

22 NOV qui

23 NOV sex

24 NOV sáb

21h30 // 70 min. // m/ 12 anos 

HAPPY ISLAND
LA RIBOT 

GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

preço 5€

17h00 // 53 min. // m/ 3 anos

UM SACO E UMA PEDRA –
PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ
TÂNIA CARVALHO

preço 3€

CONVERSA

17h00 // 70 min. aprox // m/ 16 anos

SE NÃO SABE PORQUE 
É QUE PERGUNTA?
JOÃO FIADEIRO 

e JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES

entrada gratuita mediante levantamento de bilhete

21h30 // 60 min. // m/ 12 anos

QUARTA-FEIRA: 
O TEMPO DAS CEREJAS 
CLÁUDIA DIAS

preço 5€

21h30 // 60 min. aprox. // público-alvo a definir

UM ENCONTRO PROVOCADO 
HENRIQUE RODOVALHO 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

preço 5€

preço programa completo 25€

CONFERÊNCIA 

21h30 // 45 min. // m/ 14 anos, estudantes, 

artistas e interessados em dança

A PRESENÇA DO TEXTO 
NA DANÇA E NO TEATRO 
CONTEMPORÂNEOS
MICKAËL DE OLIVEIRA

preço 3€

CONFERÊNCIA ENCENADA 

21h30 // 50 min. // estudantes, 

artistas e interessados em dança

MOVIMENTO PROSÓDICO: 
PALAVRAS IMPREGNADAS DE 
IMAGEM – O TEXTO E A DANÇA
LUIZ ANTUNES

preço 3€

21h30 // 50 min. // m/ 3 anos

BIBI HA BIBI
HENRIQUE FURTADO e ALOUN MARCHAL

preço 5€

ESTREIA

NACIONAL

ESTREIA 

REMON-

TAGEM

ESTREIA 
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Happy Island é a nova criação de La Ribot para o grupo Dançando com a 

Diferença, que resulta de uma residência de seis meses da coreógrafa na 

Região Autónoma da Madeira. 

“Esta peça é um encontro de pessoas e lugares específicos, formulan-

do um novo género de site-people-specific, onde o profundamente 

humano desafia o profundamente artístico, tocando numa intimidade 

assombrosa do profundamente delirante. Happy Island fala do desejo 

de existir e celebra todos os prazeres, imaginários, sensuais, sexuais, 

secretos e até mesmo os cósmicos.” (Claudia Galhós)

Coreografia: Conceção, direção, caracterização, figurinos La Ribot Coreografia 

La Ribot com Bárbara Matos, Joana Caetano, Maria João Pereira, Sofia Marote, 

Pedro Alexandre Silva Assistente de coreografia Telmo Ferreira Desenho de luz, 

operação, direção técnica Cristóvão Cunha Colaboração artística e direção de 

entrevistas Josep-María Martín

Produção Dançando com a Diferença, La Ribot Coprodução Le Grütli - Centre de 

Production et de Diffusion des Arts Vivants, Festival La Bâtie, Centre National de 

la Danse, Comemorações dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto 

Santo Apoio Fondation Ernst Göhner, Acción Cultural Española, NAVE 

Filme: Conceito La Ribot, Raquel Freire Realização Raquel Freire Assistente de 

realização Valérie Mitteaux

HAPPY ISLAND
LA RIBOT | GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

16 e 17 NOV  sex e sáb 21h30  70 min.  m/ 12 anos

LA RIBOT - coreógrafa

Nasceu em Madrid em 1962 e atualmente vive em Genebra, La Ribot é 

coreografa, bailarina, realizadora e artista visual, uma artista multidis-

ciplinar. Os seus projetos partem do movimento, do corpo e do corpo e 

da própria origem da dança, para logo adotar outras práticas, sistemas 

e materiais que seus conceitos necessitem. Foi premiada com o Prémio 

Nacional da Dança Espanhola, em 2000 e é Medalhada de Ouro com o 

Mérito das Belas Artes, em 2016, prémios atribuídos diretamente pelo 

Ministério da Cultura de Espanha.

O seu currículo formativo conta com estudos em ballet 

clássico, dança moderna e contemporânea em Madrid 

entre 1975 e 1984, integrou em Cannes a escola Rosella 

Higthower, na cidade Colonia e em Nova Iorque integrou 

a Summer Akademie. Voltando a Madrid continou os seus 

estudos com Victor Ullate, Carmen Roche e outros mestres 

da dança clássica como Luís Fuentes.

Em 1991 começou a trabalhar sob o nome de La Ribot e 

estreou Socorro! Gloria!, Um Striptease de Humor Subtil 

BIOGRAFIA

ESTREIA

NACIONAL 
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HENRIQUE AMOEDO - direção artística dançando com a diferença

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

Licenciado em Educação Física e Desporto (1994) e especialista em 

consciencialização corporal (1999), inicia as suas funções no desen-

volvimento de trabalhos artísticos com pessoas com deficiência com a 

criação da Roda Viva Cia. de Dança. 

Em 1997, ainda na Roda Viva, representa o Brasil no I Festival Interna-

cional de Dança em Cadeira de Rodas (em Boston-USA), onde a compa-

nhia começa a atrair a atenção internacional, sendo a primeira a atingir 

a profissionalização de pessoas com deficiência no Brasil.

Em 1999, ingressa no Mestrado em Performance Artística – Dança na 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade (em Lisboa) onde 

começa a desenvolver, no âmbito académico, o conceito de Dança Inclu-

siva. Tal conceito propõe uma abordagem inovadora e agregadora sobre 

a participação de pessoas com e sem deficiência no panorama artístico e 

cultural global. Neste mesmo ano, envolve-se como supervisor na cria-

ção de uma segunda companhia de Dança Inclusiva em Diadema (São 

Paulo), a Cia. Experimental – Grupo Mão na Roda.

No ano de 2000 é convidado pela Direção Regional de Educação Espe-

cial e Reabilitação da Região Autónoma da Madeira para ministrar um 

Surgindo em 2001 na Região Autónoma da Madeira o Dançando com a 

Diferença tem-se destacado a nível nacional e internacional, ao longo 

dos seus 17 anos de atividade, contando ao longo da sua existência com 

o desenvolvimento de ações em prol da promoção, aplicação e dissemi-

nação do conceito de Dança Inclusiva. Desde 2017 há em funcionamento 

o Dançando com a Diferença – Viseu, primeiro núcleo fora da Madeira, 

em parceria com o Conselho Local de Ação Social e o Teatro Viriato.

Sob a Direção Artística de Henrique Amoedo, criador do referido con-

ceito em ambiente académico através da sua dissertação de mestrado 

no ano de 2002, o grupo tem sido pioneiro nos palcos portugueses, de-

onde utiliza  50 peças de roupa sobrepostas conseguindo captar a aten-

ção de novos público e inspirando-se para a criação do que viria ser as 

13 Peças Distinguidas, uma primeira serie de solos que seria o ponto de 

partida para o que viria a ser conhecido como Las Piezas Distinguidas 

que inicialmente tinha a ideia de alcançar um total de 100 peças a serem 

apresentadas pelos espetáculos ao longo da sua vida.

Durante a sua carreira viveu em Londres, onde entre diversos trabalhos 

em vídeo pode iniciar a sua segunda sequência de Piezas Distinguidas. 

Também em Londres se associou-se à Artsadmin e estabeleceu fortes 

conjunto de workshops de Dança Inclusiva que mais tarde 

dariam lugar ao surgimento do Projeto Piloto Dançando 

com a Diferença e mais tarde a Associação homónima e 

independente.

Em 2002, conclui e apresenta a sua dissertação de Mestra-

do laçando assim o conceito de Dança Inclusiva, utilizado 

hoje em Portugal, no Brasil, na Espanha e no Reino Unido.

Como Diretor Artístico já esteva a frente de projetos em 

diferentes âmbitos, destacam-se a criação de Grotox 

(para a Casa da Música, Porto) e ENDLESS (um projeto eu-

ropeu de aprendizagem ao longo da vida).

A aproximação de importantes coreógrafos brasileiros e 

portugueses à realidade da deficiência, acontece através 

dos trabalhos de Amoedo. Destacam-se Luis Arrieta, Hen-

rique Rodovalho, Clara Andermatt, Rui Horta, Paulo Ribei-

ro, Rui Lopes Graça e Tânia Carvalho, entre outros.

sempenhando um papel significativo no âmbito europeu 

no que toca à Inclusão de pessoas com e sem deficiência 

no meio artístico, apresentando a público trabalhos de 

grande qualidade, reconhecidos pelo público e pela crí-

tica especializada.

Atualmente os Dançando com a Diferença são sem dúvida 

alguma, internacionalmente aclamados como um dos gru-

pos que mais tem contribuído para o reconhecimento das 

capacidades estético-artísticas de companhias que têm 

no seu elenco pessoas com e sem deficiências.

vínculos com a comunidade artística internacional. Atual-

mente é membro honorário e patrona da Live Art Develop-

ment Agency de Londres, dirigida por Lois Keidan.

Em 2004, mudou-se para Genebra onde até hoje vive e 

conta com o apoio de La Ville et le Canton de Genève et 

Prohelvetia. 

Continua a desenvolver os seus trabalhos artísticos inova-

dores e parcerias internacionais.
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No repertório dos Dançando com a Diferença podemos contar com 21 

criações de diferentes coreógrafos, entre eles podemos encontrar dos 

mais importantes criadores contemporâneos como Paulo Ribeiro, Rui 

Horta, Clara Andermatt, Rui Lopes Graça, Tânia Carvalho e La Ribot.

Sessenta cidades e vinte e cinco países, entre a Europa e a América, já 

tiveram a oportunidade de receber os espetáculos, workshops, confe-

rências e/ou outras ações no âmbito da Dança Inclusiva, promovidas 

através dos Dançando com a Diferença.

A inovação e a ousadia, entre tantas outras, são características da Arte 

Contemporânea e consequentemente estão presentes no trabalho deste 

grupo. Os Dançando com Diferença atualmente representam uma marca 

forte e de renome no panorama nacional e internacional graças à difu-

são de um trabalho cultural e inovador que envereda por uma estética e 

beleza artística diferente e de excelência.

Nunca agindo e trabalhando de forma infundada e incon-

sequente, está na génese deste grupo a afirmação de uma 

postura que procura poder contribuir para a modificação 

da imagem social das pessoas com deficiência, aliando 

esta sua condição às artes performativas e apresentando a 

público, de forma a confrontá-lo com esta realidade.

“Dançamos com o corpo e não apesar do corpo!”…
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Vamos imaginar. Há uma peça de dança. Essa peça de dança tornou-se 

consciente da sua existência. Tornou-se um ser. Um ser independente, 

capaz de tomar decisões por si mesmo, sobre si mesmo. Decidiu ir ao ci-

nema. Pelo caminho encontrou um saco e uma pedra. Agarrou o saco, 

agarrou a pedra, e levou-os consigo. Talvez viesse um dia a precisar de-

les. Fez o seu caminho, chegou ao cinema. Mas tinha por hábito estar do 

lado do palco, não do espectador. E foi por isso, e por mais nada, que 

saltou para o ecrã…

Tânia Carvalho

Argumento e realização Tânia Carvalho Direção de fotografia e edição Christo 

Roussev Composição musical Diogo Alvim Desenho de luz (em rodagem) Christo 

Roussev, Zeca Iglésias Conceito de figurino Tânia Carvalho

Figurinos Aleksandar Protic Com André Santos, Leonor Hipólito, Ramiro 

Guerreiro, Petra Van Gompel, Bruno Senune, Luís Guerra, Bruna Carvalho, Jácome 

Filipe e Cláudio Vieira Banda sonora gravada interpretada por Ana Pereira, Ana 

Filipa Serrão, Joana Cipriano, Hugo Paiva e Fernando Llopis Mata 

Produção Tânia Carvalho Coprodução Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos 

Teatro Municipal, Théâtre de la Ville - Paris Apoio financeiro Fundação Calouste 

Gulbenkian - Lisboa

UM SACO E UMA PEDRA - PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ
TÂNIA CARVALHO

18 NOV  dom 17h00  53 min.  m/ 3 anos

TÂNIA CARVALHO

Dos domínios da coreografia, Tânia Carvalho transporta-se frequentes 

vezes para a composição musical.

Tânia Carvalho propõe-se como uma artista cuja vontade de expressão 

não se esgota numa só linguagem. 

As suas criações vagueiam pelas sombras, pela vivificação da pintura, 

pelo expressionismo e pela memória do cinema.

Assim a artista constrói a sua cosmogonia misteriosa, um 

conjunto de códigos que transcendem a própria arte mo-

vente - seja no cuidado linguístico e semântico que ins-

creve na titulação dos seus trabalhos, seja na passagem 

frequente por territórios mais distantes da coreografia, 

como o desenho.

Ao longo de quase duas décadas, Tânia Carvalho vai fa-

zendo o seu caminho: criterioso e cada vez mais multidis-

ciplinar.

BIOGRAFIA
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Uma data de placas de gesso laminado, como se uma bola gigante tives-

se caído num chão de pladur. Cláudia Dias e Igor Gandra constroem, em 

Quarta-feira: O tempo das cerejas (terceira criação do projeto Sete Anos 

Sete Peças), um cenário recorrendo ao mesmo material de construção 

usado em milhares de casas portuguesas, para logo de seguida come-

çarem a desconstruir. Os artistas procuram assim fazer uma alusão direta 

a todos os assuntos que são varridos para baixo do tapete ocidental. Ao 

mesmo tempo procuram aproximar os portugueses às crateras abertas pe-

los mísseis e bombardeamentos que acontecem noutras partes do mundo. 

No meio do chão do palco, um olho negro, um sinal negativo que revela o 

que está por fazer. 

Direção artística Cláudia Dias Artista convidado Igor Gandra Intérpretes Cláudia 

Dias e Igor Gandra Cenário e marionetas Igor Gandra e Cláudia Dias Assistência 

Artística Karas Realização plástica Eduardo Mendes Oficina de construção Igor 

Gandra, Cláudia Dias, Karas, Eduardo Mendes, Daniela Gomes e Nádia Soares 

Desenho de Luz Nuno Borda de Água Coprodução Maria Matos TM, Teatro Muni-

cipal do Porto, Centro Cultural de Vila Flor Produção Alkantara Alkantara – A.C. é 

uma estrutura financiada por República Portuguesa | Cultura/Direção-Geral das 

Artes e Câmara Municipal de Lisboa O projeto Sete Anos Sete Peças é apoiado 

pela Câmara Municipal de Almada.

QUARTA-FEIRA: O TEMPO DAS CEREJAS
CLÁUDIA DIAS

21 NOV  qua 21h30  60 min.  m/ 12 anos
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No século XX, assistiu-se a uma reconfiguração da utilização do texto em 

cena, no teatro e na dança. No teatro, o lado mais visível dessa manifes-

tação talvez se encontre no próprio trabalho e função do ator, confrontado 

com processos de criação e objetos cénicos, nos quais a palavra assume a 

periferia de espetáculos não-dramáticos, pós-dramáticos, coreográficos, 

imagéticos e visuais ou ainda musicais. Na dança, a figura do bailarino 

mudo começou a decorar texto e a dizê-lo em palco, a cantá-lo, ou ainda a 

escrevê-lo nos ensaios. Tanto o ator como o bailarino viram 

igualmente a sua própria designação mudar nas fichas artís-

ticas dos espetáculos. No entanto, se o ator ou o bailarino 

são o reflexo dessa transformação, o imaginário literário do 

encenador ou do coreógrafo ajudaram (e ajudam) a dese-

nhar as suas estéticas de palco, vincando nelas uma ideia de 

teatro e/ou de dança.

A PRESENÇA DO TEXTO NA DANÇA E NO TEATRO CONTEMPORÂNEOS
MICKAËL DE OLIVEIRA
publico-alvo m/ 14 anos, estudantes, artistas e interessados em dança

22 NOV  qui 21h30  45 min. CONFERÊNCIA

MICKAËL DE OLIVEIRA

Mickaël de Oliveira nasceu em 1984, em França e vive em Portugal desde 

1999, residindo atualmente em Lisboa. É licenciado e mestre em Estudos 

Artísticos – Variante Teatro, pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, concluiu em 2013 o seu doutoramento na área da dramaturgia 

contemporânea portuguesa e europeia, pela Faculdade de Letras da Uni-

versidade de Lisboa. É atualmente investigador de pós-doutoramento 

do Centro de Estudos de Teatro (FLUL) e do INET-md (polo FMHUL). Es-

creve para teatro desde 2004, tendo cofundado o Coletivo 84 em 2008, 

estrutura na qual desenvolve o seu trabalho de escrita e de encenação. 

Tem colaborado igualmente com outras companhias como a Cão Danado 

(Porto), Teatro Nova Europa (Porto) e DayforNight (Paris). O seu per-

curso foi galardoado, em 2007, com o Prémio Nova Dramaturgia Maria 

Matos (Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa) com O que é teu entregou 

aos mortais em 2009, com a Menção Honrosa do Prémio Luso-Brasileiro 

António José da Silva (Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa 

/ FUNARTE, Brasil) com o texto  Clitemnestra.  É autor de 

uma dezena de textos, entre os quais: Hipólito – monólo-

go masculino sobre a perplexidade (2009, enc. John Ro-

mão), 70KG (2009, enc. John Romão), Monólogos e Ma-

teriais para o espetáculo Velocidade Máxima (2009, enc. 

John Romão),  Só os idiotas querem ser radicais  (2009, 

enc. John Romão),  Textos para apocalipses  para o es-

petáculo Morro como país, baseado no texto de Dimítris 

Dimitriádis (2010, enc. John Romão), A hora é noturna e o 

tempo é agora (2010, enc. Nuno M. Cardoso), Boris Yelt-

sin (2012/2013, enc. Nuno M Cardoso), Oslo - Fuck Them 

All and Everything Will Be Wonderful (cocriação Mickaël 

de Oliveira e Nuno M Cardoso). Publicou, em 2015, Obra 

BIOGRAFIA
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Completa Tomo I (Edições Húmus) que junta os seus últimos trabalhos 

de escrita. Vários dos seus textos estão traduzidos para francês, inglês, 

castelhano, eslovaco, e lidos em França, Bélgica e Genebra. É diretor ar-

tístico do projeto Encontros de Novas Dramaturgias Contemporâneas 

que pretende promover a dramaturgia contemporânea portuguesa e 

internacional, tendo a 1ª edição decorrido no São Luiz Teatro Municipal 

(Lisboa) em novembro de 2010 e a 2ª e 3ª edições no Teatro Académico 

de Gil Vicente (Coimbra), em março de 2015 e 2017. Foi professor assis-

tente de Gestão Cultural e de Estudos Artísticos na Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e Professor 

Convidado na Escola Superior de Teatro e Cinema, e Professor Auxiliar 

Convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. De 2011 

a 2015, foi Diretor-Adjunto do Teatro Académico de Gil Vicente (Coim-

bra).
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Partindo da comunicação apresentada em A presença do texto na dan-

ça e no teatro contemporâneos: do centro à margem da cena (FLUL/

FMH-UL), esta é uma conferência coreografada, em estreia, que parte 

das ideias de prosódia como extensão expressiva do corpo e de palavra 

impregnada de imagem.

Na viagem pela história da dança até à criação contemporânea, pala-

vra dançada ou movimento parafraseado cruzam-se, distanciam-se e 

transfiguram sons e imagens. Em palco, a palavra assume 

competência discursiva, forma física e a significância ima-

gética deste uníssono captado pelo público.

Pode a prosódia ser extensão expressiva do corpo que se 

move, pode ser movimento em si ou uma forma de revisitar 

objetos familiares trazidos à lucidez pelo corpo inquietado.

MOVIMENTO PROSÓDICO: PALAVRAS 

IMPREGNADAS DE IMAGEM – O TEXTO E A DANÇA
LUIZ ANTUNES
publico-alvo estudantes, artistas e interessados em dança

23 NOV  sex 21h30  50 min. CONFERÊNCIA ENCENADA

LUIZ ANTUNES

Pessoa da Dança, natural de Lisboa, estudou música no Conservatório 

de Música de Lisboa e da Covilhã, tendo completado o curso de piano e 

iniciando os seus estudos em Dança com Jorge Levy e Joclécio Azevedo, 

professores do Ballet Teatro do Porto e posteriormente no Estúdio Escola 

de Anna Mascolo, que tem um papel fundamental na suas formação.

Licenciado em Dança pela Faculdade de Motricidade Humana da Univer-

sidade de Lisboa, é candidato ao título de mestre em Gestão Cultural 

pelo ISCTE na Business School.

A sua formação foi complementada em cursos na escola da Ópera de Paris 

e na escola de Jacques Lecoq na mesma cidade, assim como workshops 

e estágios, nacionais e internacionais, de dança contem-

porânea, composição, teatro e dramaturgia, assim como 

aulas do ex-Ballet Gulbenkian, onde foi estagiário sob a 

Direção de Iracity Cardoso e Paulo Ribeiro.

Trabalhou com vários criadores e professores, tais como 

Anna Mascolo, João Fiadeiro, Rui Lopes Graça, Né Barros, 

René Bon, Winthrop Corey, Tânia Carvalho, Allan Falieri, 

Iratxe Ansa, Olga Roriz, André e.Teodósio, Rogério Nuno 

Costa e outros. Entre 2005 e 2007, foi assistente de coreo-

grafia da Companhia Olga Roriz.

BIOGRAFIA

ESTREIA 
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Como coreógrafo desenvolve o seu trabalho desde 2000.

Foi editor convidado da revista Literária Textos e Pretextos -11 Coreo-

-Grafias do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras de 

Lisboa, com quem tem colaborado regularmente e onde é Coordenador 

de Arte. O seu trabalho estende-se à formação tendo trabalhado com 

diversas escolas e já foi apresentado em todo o território nacional assim 

como noutros países da Europa como França, Alemanha, Espanha, Itália, 

Holanda, Suíça, Áustria e República Checa.

Lecionou na E.E.D.C. Anna Mascolo como Professor Assistente durante 

vários anos.

Tem publicado trabalhos de investigação e análise de Dança em revistas 

da área tanto nacionais como internacionais.

Autor da série documental Portugal que Dança, para a RTP2 – 2017.

Fundador da Heurtebise - associação cultural e do projeto –mente.
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De bodysuit apertado, Aloun Marchal e Henrique Furtado medem-se dos 

pés à cabeça, enfrentam o olhar e lançam um grito do fundo das tripas. 

Face a face, numa proximidade simultaneamente cúmplice e provoca-

dora, eles preparam-se. Exploram uma gama de sons e movimentos, da 

luta aos jogos infantis mais impertinentes, dos borborigmos às canções 

mais doces, da simples expiração ao grito bestial. O pas de deux desliza 

da violência regulada ao prazer da sensualidade, que são ambos basea-

dos na escuta, na imitação e na troca de movimentos. Henrique Furtado 

e Aloun Marchal estão finalmente prontos… 

BIBI HA BIBI
HENRIQUE FURTADO e ALOUN MARCHAL

24 NOV  sáb 21h30  50 min.  m/ 3 anos

HENRIQUE FURTADO VIEIRA

Engenheiro em Energia e Meio Ambiente, bailarino,  performer  e co-

reógrafo, Henrique vive e trabalha entre Portugal e França. Efetua a sua 

formação artística em várias instituições europeias (INSA de Lyon, Ex-

tensions – CDC de Toulouse, Prototype II e Dialogues – Abadia de Royau-

mont). É intérprete para projetos de Bleuène Madelaine, Eric Languet, 

Aurélien Richard, Céline Cartillier, Tino Sehgal e Vera Mantero. Além dis-

so, é marcado por encontros com vários artistas como Sophie Perez e Xa-

vier Boussiron, entre outros. Colabora atualmente com Aloun Marchal e 

Chiara Taviani (Stand still you ever-moving spheres of heaven) na cria-

ção de espetáculos onde os estilos e os géneros se sobrepõem, e onde 

os figurinos, os objetos e a presença vocal têm um lugar de destaque.

BIOGRAFIAS

Conceção e interpretação Henrique Furtado e Aloun Marchal Figurinos Camille 

Rosa em colaboração com Rozenn Lamand Apoio dramatúrgico Céline Cartillier 

Colaboração musical Jerzy Bielski Desenho de luz Eduardo Abdala Transmissão 

de cantos inuitas Marie-Pascale Dubé Transmissão de dança do ventre Estela 

Ferreira Transmissão de wrestling Bruno ‘Bammer’ Brito Produção Possibilitas 

(SE), Siège (FR) Coprodução La Place de la Danse CDCN Toulouse/ Occitanie 

(Toulouse/FR) no âmbito da rede “[DNA] Departures and Arrivals” cofinanciada 

pelo programa Europa Criativa da União Europeia, Göteborg Dans & Teater 

Festival (Göteborg/SE) e Atalante (SE) Apoios Fundação Calouste Gulbenkian 

(PT), Apoio Fundação GDA (PT), Spedidam (FR), Bolsa SACD Beaumarchais 

(FR), apoio à produção da SACD (FR), DRAC Ile-de-France (FR), região Västra 

Götaland (SE) e Cidade de Göteborg (SE)
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ALOUN MARCHAL

Improvisador, bailarino e coreógrafo. Em 2008 e 2012, recebe a bolsa 

danceWEB. Cria Gerro, Minos and Him, com Simon Tanguy e Roger Sala 

Reyner. Em 2010, obtêm o segundo Prémio Danse Elargie e em 2013, o 

Prémio de Melhor Peça no Festival Stuttgarter Tanz und Teater Festival. 

Aloun Marchal continua em tournée com duas de suas criações: Gerro, 

Minos and Him  e  Trippel, uma encomenda da companhia SPINN, com 

sede em Goteborg. É intérprete na peça More Than Naked  criada pela 

coreógrafa austríaca Doris Uhlich, bem como nas últimas peças da com-

panhia SPINN, e em projetos de Eric Minh Cuong Castaing. Cria regular-

mente performances in-situ. Aloun decidiu lançar-se profissionalmente 

na dança quando percebeu que estava confundindo as coisas e as ideias 

sobre essas coisas, como um caminhante obcecado com o mapa e es-

quecendo-se de apreciar a paisagem. Desde esse momento, Aloun sente 

um fascínio pelos momentos cujo significado aparece gradualmente.
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Se não sabe, porque é que pergunta? é uma frase que aparece no livro  

Silence, de John Cage onde ele relata uma conversa entre o pianista 

David Tudor e um aluno que faz um conjunto de perguntas insistentes. 

Após uma pausa, David Tudor responde “If you don’t know why do you 

ask?”. Esta frase foi ainda usada como título de um livro do pedop-

siquiatra português João dos Santos, onde este transcreve um con-

junto de conversas que manteve com crianças na sua prática clinica. 

Um pergunta que é acima de tudo uma provocação e uma afirmação de 

que nem sempre, para se aceder ao mundo e às suas manifestações, a 

resposta é a melhor conselheira. O mesmo acontece nas 

artes. O saber, sobretudo quando servido em modo de 

resposta pronta, mata a imaginação. 

A partir de um convite do Teatro Viriato, João Fiadeiro e 

Joaquim Alexandre Rodrigues conversam abertamente 

sobre a relação da dança (e da arte) contemporânea e o 

publico.

SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?
JOÃO FIADEIRO e JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES

25 NOV  dom 17h00  70 min. aprox  m/ 16 anos CONVERSA

JOÃO FIADEIRO

Pertence à geração de coreógrafos que deu origem à Nova Dança Por-

tuguesa. Fundou a Companhia RE.AL. Dedicou-se ao estudo do método 

de Composição em Tempo Real. Orienta workshops em diversas esco-

las e universidades nacionais e internacionais. Atualmente frequenta o 

doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio das Artes da Uni. de 

Coimbra.

BIOGRAFIA
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No palco, um sofá com uma mesa de centro com duas garrafas de água e 

dois copos. Por trás do sofá, um quadro com marcadores e ao seu lado, 

uma caixa com materiais vários e indefinidos. Sentados no sofá, duas 

pessoas conversam enquanto o público entra e se instala. A conversa é 

inaudível até ao momento em que é amplificada. As luzes alteram-se e 

do nada (e a meio), a apresentação tem início.

Semelhante a um talk-show, O que eu sou não fui sozinho foi apresen-

tado pela primeira vez em 2000 em Lisboa. Na New Age, New Time, 

João Fiadeiro convida António Alvarenga, um economista 

viseense e colaborador de longa data, para (des)conversar 

em torno das questões que alimentam os seus encontros 

desde há anos, como “colaboração”, “decisão” ou “cria-

tividade”. 

Este encontro inscreve-se na programação que João Fia-

deiro desenvolve no Teatro Viriato, na sua condição de 

Artista Residente. 

O QUE EU SOU NÃO FUI SOZINHO
JOÃO FIADEIRO e ANTÓNIO ALVARENGA

26 NOV  seg 21h30  60 min.   m/ 16 anos CONVERSA-PERFORMANCE

JOÃO FIADEIRO

ANTÓNIO ALVARENGA

Pertence à geração de coreógrafos que deu origem à Nova Dança Por-

tuguesa. Fundou a Companhia RE.AL. Dedicou-se ao estudo do método 

de Composição em Tempo Real. Orienta workshops em diversas escolas 

Trabalha há quase 20 anos nas áreas da Prospetiva, Inovação, e Estra-

tégia, tendo atuado em diferentes contextos com responsabilidades 

distintas. Parece que o seu foco é o futuro, mas, na verdade, trabalha 

sobre o presente, em particular sobre a forma como a experiência e as 

expectativas se materializam em decisões, e sobre os matizes da intera-

ção entre “nós” e o “nosso contexto”.

e universidades nacionais e internacionais. Atualmente 

frequenta o doutoramento em Arte Contemporânea do 

Colégio das Artes da Uni. de Coimbra.

Tem uma vasta experiência na liderança de projetos e no 

desenho e facilitação de workshops e sessões de formação 

em métodos de Prospetiva Estratégica, Cenários, Ideation 

e Análise de Tendências/Scanning. É Fundador e Diretor 

Executivo da ALVA Research and Consulting, tendo traba-

lhado, nos últimos anos, com algumas dezenas de organi-

BIOGRAFIA

REMON-

TAGEM
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zações nacionais e internacionais (ONG’s, Estado/Administração e em-

presas). É Professor Associado Convidado no ISEG – Instituto Superior 

de Economia e Gestão (Universidade de Lisboa). Integra, como inves-

tigador, o CEG-IST – Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior 

Técnico (Universidade de Lisboa), sendo ainda investigador associado 

do IHC - Instituto de História Contemporânea (FCSH – Universidade 

NOVA de Lisboa). 

É cocriador, com João Fiadeiro, do projeto (soft) Skills for (hard) Deci-

sions (SfD), iniciado em 2009. Tratase de um processo (uma sequência 

de workshops), e de uma ferramenta, um “jogo” que funciona como um 

“simulador de acontecimentos” e que tem na sua base a CTR – Compo-

sição em Tempo Real, método de improvisação desenvolvido por João 

Fiadeiro. O portefólio dos SfD inclui trabalho com organizações como a 

Fundação Calouste Gulbenkian (5 ciclos – séries de workshops), a IBS – 

ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa e a Siemens. Recentemente, foi 

convidado do ciclo utopias do Teatro Maria Matos (“Arquipélago Capi-

tal”), o que se concretizou na conferência-performance “Como colocar 

as coisas no seu devido lugar errado” (2017) e no capítulo “Notas sobre 

a mudança: o individual e o global” do reader do “Arquipélago Capital” 

(2017). Tem um gosto particular em repetir apresentações que nunca são 

iguais e durante as quais quem aprende mais é ele próprio. Foi assim que 

desenvolveu, desde 2010, a série de diálogos “Neighboring” (Atelier 

RE.AL; IFICT, Santiago Alquimista; Instituto de História Contemporânea 

– FCSH, Univ. Nova de Lisboa; “Oficina internacional sobre paisagens 

económicas”, Palácio Belmonte, Lisboa; Fórum Dança, Dance Resear-

ch and Training Programme, Lisboa). Trabalha atualmente no projeto 

“conselhos - concelhos”, baseado na definição de pequenas “frases-

território” que parecem conselhos, mas que ambicionam concretizar-se 

como reflexos possíveis de uma ténue substituição da normatividade 

do século XX pela possibilidade do século XXI. A sugestão passa pela 

definição de “lugares-concelhos” em que a repetição do mesmo gesto 

(sendo também a leitura, nesta aceção, um gesto) conduza a resultados 

significativamente diferentes e imprevisíveis, a espaços individuais e 

partilháveis. Espaços individuais de memória e de possibilidade. Espa-

ços partilháveis em que podemos, quem sabe, “viver com o outro”.

É doutorado em Ciências da Gestão (Lyon 3), licenciado em Economia 

(FEP – Faculdade de Economia da Universidade do Porto), mestre em 

Estudos Económicos Europeus (Colégio da Europa – Bruges) e pósgra-

duado em Estratégia (ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa). Foi Diretor do Departamento de 

Estratégias e Análise Económica da APA – Agência Portuguesa para o 

Ambiente, Relator do Compromisso para o Crescimento Verde do MAOTE 

– Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Diretor 

do Departamento de Inovação e Setores Estratégicos da Câmara Muni-

cipal de Lisboa e Diretor de Serviços de Prospetiva Estratégica do DPP 

– Departamento de Prospetiva e Planeamento. Tem várias publicações, 

intervenções regulares na imprensa e participações em 

conferências e projetos nacionais e internacionais.
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Refletir sobre a violência foi o desafio que a Companhia Paulo Ribeiro 

lançou a Henrique Rodovalho, coreógrafo brasileiro. O resultado é Um 

encontro provocado que junta as duas nacionalidades tão próximas, mas 

tão distantes no que toca à violência. No Brasil, a violência – de todos os 

tipos e esferas – encontra-se em níveis alarmantes. Já Portugal é con-

siderado um dos países mais seguros do mundo. Porquê esta diferença, 

atualmente, tão grande?

Quatro bailarinos portugueses e um coreógrafo brasileiro enveredam 

pelas particularidades e especificidades de Portugal e Brasil e, numa 

linguagem artística que não expressa a palavra, mas sim o que ela quer 

ou que não consegue dizer, questionam níveis e reflexões inerentes à 

ausência e à presença dessa mesma violência.

Coreografia, cenografia e desenho de luz Henrique Rodovalho Música a definir 

Interpretação Margarida Belo Costa, Miguel Oliveira, Miguel Santos e Teresa 

Alves da Silva Produção Companhia Paulo Ribeiro Coprodução Teatro Viriato e 

Teatro Nacional São João A Companhia Paulo Ribeiro é uma estrutura financiada 

pela DGARTES

UM ENCONTRO PROVOCADO
HENRIQUE RODOVALHO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

29 e 30 NOV  qui e sex 21h30  60 min. aprox.  público-alvo a definir

ESTREIA 

SOBRE O ENCONTRO PROVOCADO

O encontro provocado – para uma composição coreográfica - entre ar-

tistas de duas nacionalidades tão próximas, Brasil e Portugal, procura 

refletir sobre uma questão perturbadora: a violência. Uma abordagem 

inscrita na diferença que essa mesma violência assume em cada um 

destes países da ‘mesma família’. No Brasil, a violência - de todos os 

tipos e esferas - está em níveis alarmantes; já Portugal é considerado, 

hoje, um dos países mais seguros do mundo. Porquê esta diferença, 

atualmente, tão grande entre o Brasil e Portugal? 

Quatro bailarinos portugueses e um coreógrafo brasileiro - numa lin-

guagem artística que não expressa a palavra, mas sim o que ela quer 

ou o que não consegue dizer: a dança - enveredam pelas particula-

ridades e especificidades destes dois países, compondo 

o questionamento que atravessa toda a peça. Corpos e 

movimento, que através da sua singular comunicação, 

expõem géneros, níveis e questões inerentes à ausência 

e à presença dessa mesma violência.

Quatro bailarinos na tentativa, por vezes, ingénua, de 

procurar ou encontrar uma solução, seja pelo confron-

to ou pela poesia, pelo versus ou versos de um mesmo 

problema. Durante esse espaço-tempo, revelam-se aos 

poucos e, inusitadamente, as diferenças existentes entre 

eles. Pensamentos e vontades distintos são abordadas 
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HENRIQUE RODOVALHO coreógrafo | fundador e diretor artístico da quasar cia. de dança (brasil)

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

Henrique Rodovalho é formado em Educação Física pela ESEFEGO – Es-

cola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (Bra-

sil), onde iniciou a sua formação em dança como bailarino em 1985. 

Estudou e trabalhou também com artes cénicas e produção em vídeo, 

desenvolvendo até hoje trabalhos que abordam estas linguagens, seja 

como coreógrafo, diretor de teatro e/ou diretor de vídeo.

Ao longo dos anos, a sua linha de pesquisa baseada na complexidade 

existencial do corpo e da alma, resultou na criação de inconfundíveis 

signos, que deram identidade própria à companhia de dança Quasar, 

alternando momentos de vigor e pungência, humor e simplicidade. O 

envolvimento com a produção de vídeos e a montagem de espetácu-

los revelou o seu talento também na direção cénica e, por causa des-

sa característica, Henrique Rodovalho tem demonstrado que consegue 

atingir importantes níveis de comunicação. Além dos artifícios cénicos 

tradicionais, o premiado coreógrafo investe em estratégias multimé-

dia para propor interação entre o mundo real e o universo imaginário 

A Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia portuguesa de dança con-

temporânea, com um repertório próprio de peças ora criadas e dirigidas 

pelo coreógrafo Paulo Ribeiro, seu fundador e uma das referências da 

Nova Dança Portuguesa; ora por outros criadores convidados. Estrutura 

residente no Teatro Viriato (Viseu, Portugal) desde 1998, é a partir daí 

que desenvolve a sua atividade de pesquisa, de criação, de produção 

e de difusão de espetáculos; assim como de formação em dança con-

temporânea. A par do contributo dado para a implementação do projeto 

artístico do Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro 

foi responsável pela criação da escola de dança Lugar Presente (Viseu, 

Portugal). Com um repertório de mais de 30 produções, a Companhia 

Paulo Ribeiro é uma das mais reconhecidas companhias de dança con-

fisicamente, criando um ambiente instável e inseguro. Uma instabili-

dade, por vezes, agonizante; mas outras, por acaso, irónicas e – por-

que não – engraçadas. Nestas diferenças, pesos e forças revelam-se e 

destacam-se. O corpo é o instrumento desafiador. O físico é a lingua-

gem. Durante e dentro de um determinado espaço cénico, que parece 

alternar-se no tamanho e na forma, tentam quase o tempo todo, um 

certo equilíbrio, uma harmonia com estas diferenças. E no contexto 

recriado no palco. Já foi galardoado com vários prémios 

nacionais e internacionais, nomeadamente, O Prémio 

Mambembe e o XXI Prémio de Composição Coreográfica 

no México e Melhor Espetáculo pelo público em Israel. 

O seu talento e notoriedade conquistada através de 25 

trabalhos desenvolvidos com a Quasar, entre 1988 e 2016, 

proporcionou ao coreógrafo oportunidades de trabalhar 

também para grandes companhias e profissionais de dan-

ça do Brasil e do mundo como, por exemplo, São Paulo 

Cia de Dança, Balé da Cidade de São Paulo, Balé do Teatro 

Guaíra, Balé Castro Alves, Cia Sociedade Masculina, Discí-

pulos do Ritmo, Cia de Dança Roda Viva, Rui Moreira, Flá-

via Tápias, Cia de Dança de Minas Gerais, o extinto Ballet 

Gulbenkian (Portugal), Ballet Teatro del Spacio (México),  

Nederlands Dans Theater (Holanda), Phoenix Dance Thea-

tre (Inglaterra) e LaMov (Espanha), entre outros.

temporânea portuguesas, tendo arrecadado vários pré-

mios nacionais e internacionais.

Atualmente, a Companhia Paulo Ribeiro é dirigida pelos 

coreógrafos e bailarinos António Cabrita e São Castro, que 

representam uma nova geração de criadores portugueses 

que se têm afirmado no panorama da dança contemporâ-

nea.

dessa tentativa revelam-se momentos sensíveis e estes, 

seja por uma certa beleza plástica ou por uma delicada 

intenção, resultam numa quase pura poesia. 

Henrique Rodovalho

BIOGRAFIA
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O Holocausto vivido durante a II Guerra Mundial é o ponto 

de partida de Endless, espetáculo que o grupo Dançando 

com a Diferença - Viseu apresenta no Teatro Viriato, em 

parceria com o grupo da Madeira. 

Mais do que abordar este acontecimento a partir dos da-

dos históricos, neste espetáculo procura-se que a obra 

artística alerte para a importância de rever o passado, 

fazer as suas ligações com o presente, para que se tenha 

um olhar atento para o que queremos para o nosso futu-

ro. Dança, música e vídeo interagem assim questionando 

a condição humana. Endless é um espetáculo que marca 

dois anos de atividade do grupo Dançando com a Diferen-

ça - Viseu.

DANÇA

07 e 08 DEZ 

ENDLESS
de HENRIQUE AMOEDO 

GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA - VISEU

sex 21h30 e sáb 17h00 | 70 min. | m/ 12 anos

preço único 33 // descontos não aplicáveis
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Conceção e direção artística Henrique Amoedo

Coreografia Henrique Amoedo 

(com colaboração de Telmo Ferreira e Joana Caetano)

Ensaiadores Telmo Ferreira, Natércia Kuprian e Ricardo Meireles

Intérpretes Dançando com a Diferença - Viseu e convidados 

Desenho de vídeo Filipe Ferraz    

Desenho e elaboração dos figurinos Dançando com a Diferença (Portugal) 

e Põltsamaa Art Association (Estónia)

Desenho dos cenários Dançando com a Diferença (Portugal) 

e Center for Disabled Persons “Divine Mercy” (Polónia)

Construção dos cenários Center for Disabled Persons 

“Divine Mercy” (Polónia)

Desenho de luz Henrique Amoedo

Numa parceria desenvolvida entre 

o Teatro Viriato, o grupo Dançando com a Diferença 

com o apoio do Conselho Local de Acção Social de Viseu
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Endless é um espetáculo onde a dança, a música e o vídeo interagem questionando a condição humana, a vida, a degradação 

do corpo e a nossa única certeza, a morte. Sem fim? Talvez.

As visitas realizadas ao Memorial do Holocausto (em Berlim), à Colina das Cruzes (na Lituânia) e aos campos de concentra-

ção de Auschwitz-Birkenau (na Polónia) permitiram ao coreógrafo e parte do elenco de intérpretes sentir/viver emoções e, 

num processo de residência artística, recolher imagens-chave que posteriormente serviram de base para a constituição do 

guião deste espetáculo que foi concluído na paz da Estónia, em abril de 2012.

Depois de um longo período, em que várias fases, com diferentes trabalhos burocráticos, foram cumpridas, eis que em no-

vembro de 2010, com as baixas temperaturas que se faziam sentir em Berlim (na Alemanha) iniciámos esta viagem que mais 

tarde resultaria na criação deste espetáculo. Foi o primeiro encontro entre os parceiros do Motivated by Art, Art of Motivation, 

o Ma-Ma Project.

O Ma-Ma Project - Motivated by Art, Art of Motivation foi um projeto de intercâmbio artístico apoiado pela Comissão Europeia 

através do Grundtvig Lifelong Learning Program na qual participam cinco organizações de diferentes países. Da Alemanha, 

a Art Aspects – Berlim, da Estónia a Põltsanaa Art Association – Põltsanaa, da Lituânia a Ventos Socialines Globos Namai 

– Siauliai, da Polónia a Caritas of Katowice Archdiocese – Center for Disabled Persons “Divine Mercy” – Katowice e de Por-

tugal a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença (AAAIDD), através do Grupo Dançando com a 

Diferença e dos seus grupos secundários.

ENDLESS, uma criação de Henrique Amoedo, escolhido entre os parceiros para ser o diretor artístico e também coreógrafo 

da performance final, foi o espetáculo criado neste âmbito e que marcou a finalização do projeto e passou a integrar o reper-

tório do Dançando com a Diferença sendo apresentado em diferentes ocasiões na Madeira e mais recentemente foi a obra 

coreográfica para o desenvolvimento de um projeto comunitário no Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Goiás.

Henrique Amoedo

SOBRE ENDLESS

Licenciado em Educação Física e Desporto (1994) e es-

pecialista em consciencialização corporal (1999), inicia 

as suas funções no desenvolvimento de trabalhos ar-

tísticos com pessoas com deficiência com a criação da 

Roda Viva Cia. de Dança. 

Em 1997, ainda na Roda Viva, representa o Brasil no I 

Festival Internacional de Dança em Cadeira de Rodas (em 

Boston-USA), onde a companhia começa a atrair a aten-

ção internacional, sendo a primeira a atingir a profissio-

nalização de pessoas com deficiência no Brasil.

HENRIQUE AMOEDO - direção artística dançando com a diferença

BIOGRAFIAS
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Surgindo em 2001 na Região Autónoma da Madeira o 

Dançando com a Diferença tem-se destacado a nível 

nacional e internacional, ao longo dos seus 17 anos de 

atividade, contando ao longo da sua existência com o de-

senvolvimento de ações em prol da promoção, aplicação 

e disseminação do conceito de Dança Inclusiva.

Sob a Direção Artística de Henrique Amoedo, criador do 

referido conceito em ambiente académico através da 

sua dissertação de mestrado no ano de 2002, o grupo 

tem sido pioneiro nos palcos portugueses, desempe-

nhando um papel significativo no âmbito europeu no 

que toca à inclusão de pessoas com e sem deficiência 

no meio artístico, apresentando a público trabalhos de 

grande qualidade, reconhecidos pelo público e pela crí-

tica especializada.

Atualmente os Dançando com a Diferença são sem dúvi-

da alguma, internacionalmente aclamados como um dos 

grupos que mais tem contribuído para o reconhecimento 

das capacidades estético-artísticas de companhias que 

têm no seu elenco pessoas com e sem deficiências.

É no sentido da promoção e difusão do conceito de Dan-

ça Inclusiva que o grupo Dançando com a Diferença en-

tre atividades, espetáculos e projetos, tem conseguido 

extrapolar o seu trabalho para outras localidades do 

território nacional, tendo como bom exemplo o caso da 

cidade de Viseu.

Desde 2011, este grupo tem desenvolvido um trabalho 

de proximidade com a comunidade viseense, contando 

com workshops, espetáculos e projetos que marcaram 

profundamente a relação entre esta companhia, o Teatro 

Viriato e consequentemente a própria cidade.

Entre trabalhos em prol da acessibilidade através das 

artes com a promoção da linguagem estética e artística 

da Dança, em conjunto com o Teatro Viriato, o Dançando 

com a Diferença desenvolveu projetos como ROAD em 

2014 e Por Delicadeza em 2016 ambos projetos desen-

volvidos por Henrique Amoedo, que procuraram dar à 

comunidade local uma nova perspetiva sobre a pessoa 

com deficiência e a sua participação nas artes, ressal-

vando sempre a necessidade da garantia da autonomia 

Em 1999, ingressa no Mestrado em Performance Artís-

tica – Dança na Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade (em Lisboa) onde começa a desenvolver, 

no âmbito académico, o conceito de Dança Inclusiva. Tal 

conceito propõe uma abordagem inovadora e agregado-

ra sobre a participação de pessoas com e sem deficiên-

cia no panorama artístico e cultural global. Neste mes-

mo ano, envolve-se como supervisor na criação de uma 

segunda companhia de Dança Inclusiva em Diadema 

(São Paulo), a Cia. Experimental – Grupo Mão na Roda.

No ano de 2000 é convidado pela Direção Regional de 

Educação Especial e Reabilitação da Região Autónoma 

da Madeira para ministrar um conjunto de workshops 

de Dança Inclusiva que mais tarde dariam lugar ao sur-

gimento do Projeto Piloto Dançando com a Diferença e 

mais tarde a Associação homónima e independente.

Em 2002, conclui e apresenta a sua dissertação de Mes-

trado laçando assim o conceito de Dança Inclusiva, utili-

zado hoje em Portugal, no Brasil, na Espanha e no Reino 

Unido.

Como Diretor Artístico já esteva a frente de projetos em 

diferentes âmbitos, destacam-se a criação de Grotox 

(para a Casa da Música, Porto) e ENDLESS (um projeto 

europeu de aprendizagem ao longo da vida).

A aproximação de importantes coreógrafos brasileiros e 

portugueses à realidade da deficiência, acontece através 

dos trabalhos de Amoedo. Destacam-se Luís Arrieta, 

Henrique Rodovalho, Clara Andermatt, Rui Horta, Paulo 

Ribeiro, Rui Lopes Graça e Tânia Carvalho, entre outros.

No seguimento dos trabalhos de fomento, promoção do 

conceito de Dança Inclusiva, desde 2017 Henrique Amoe-

do encontra-se responsável pela instituição e coordena-

ção dos trabalhos do núcleo de Viseu do grupo Dançando 

com a Diferença, e igualmente no âmbito da proximidade 

do seu trabalho com a cidade e a própria instituição cul-

tural, é até 2021 Artista Residente do Teatro Viriato. 

DANÇANDO COM A DIFERENÇA E VISEU
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e acessibilidade física para o bem-estar e qualidade de 

vida da pessoa com deficiência.

O sucesso visível destes projetos levou ao desenvolvi-

mento contínuo de atividades entre o Dançando com a 

Diferença, o Teatro Viriato e a cidade de Viseu, dentro 

deste contexto salienta-se o facto de até 2021 Henrique 

Amoedo (Diretor Artístico do Grupo Dançando com a Di-

ferença e mentor do conceito Dança Inclusiva) ser Artista 

Residente do Teatro Viriato.

Em 2017, o grupo Dançando com a Diferença, juntamen-

te com o Teatro Viriato e o Conselho Local de Ação Social 

de Viseu, cimentam a presença desta companhia com o 

desenvolvimento de um núcleo do Dançando com a Dife-

rença na Cidade de Viseu.

Desta forma, com a formação do Dançando com a Dife-

rença – Viseu, procura-se solidificar a aposta no traba-

lho artístico, social e cultural com uma forte formação 

profissional assente no conceito de Dança Inclusiva.

Desta forma permite-se a continuidade dos trabalhos 

que se vêm desenvolvendo desde 2011, com a integração 

de diversos grupos de pessoas com deficiência da cidade 

de Viseu, numa estrutura que procura garantir-lhes um 

trabalho artístico de qualidade. 
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O interior e o íntimo dos instrumentos são lugares miste-

riosos, lugares que são inacessíveis. 

Como seria estar dentro de um instrumento musical? Foi 

a partir desta reflexão que a companhia Sonoscopia foi à 

procura de respostas para os mistérios dos instrumentos, 

foi à procura das imagens, cheiros, texturas e sons do inte-

rior dos instrumentos.

Desta memória surge INsono, uma instalação sonora in-

terativa e um percurso sensorial. Trata-se de um espaço 

habitado por um conjunto de objetos/esculturas sonoras 

acústicas e eletrónicas, que convida os participantes à vi-

vência de experiências no interior e no exterior de cada 

objeto/escultura. 

INSTALAÇÃO SONORA/ PERCURSO MUSICAL INTERATIVO

10 e 11 DEZ

INSONO
SONOSCOPIA

seg e ter 10h30, 12h00, 15h00 e 16h30 | 45 min.

público-alvo grupos escolares m/ 5 anos | preço 1,503

lotação 1 turma/ sessão
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Direção e conceção 

Henrique Fernandes

Escultura Henrique Fernandes, 

Gustavo Costa e Miguel Ferraz

Eletrónica Tiago Ângelo

Acompanhamento à criação 

e mediação pedagógica Ana Luísa Veloso

Percurso 

Alberto Lopes, Henrique Fernandes, 

Tiago Ângelo e Rodrigo Malvar

Produção executiva Patrícia Caveiro

Produção Sonoscopia
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BIOGRAFIA

A Sonoscopia é uma associação para a criação, produ-

ção e promoção de projetos Artísticos e educativos cen-

trada nas áreas da música experimental, na pesquisa 

sonora e nos seus cruzamentos interdisciplinares com 

a literatura, dança, teatro e artes visuais. Desde a sua 

criação, em 2011, a Sonoscopia produziu mais de 500 

eventos, criações artísticas, atividades pedagógicas e 

publicações em cerca de 20 países europeus, Estados 

Unidos, Líbano, Brasil, Japão, Emirados Árabes Unidos 

e Tunísia. 

A Sonoscopia também dispõe de um espaço físico loca-

lizado no Porto, onde vários pequenos estúdios estão 

equipados e preparados para a conceção e produção de 

trabalhos criativos e científicos. A Sonoscopia providen-

cia também um espaço para residências e apresenta-

ções informais, tendo acolhido centenas de artistas de 

todo o mundo. www.sonoscopia.pt

SONOSCOPIA
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A Morte de Sócrates é o primeiro episódio do díptico Sócra-

tes tem de Morrer, de Mickaël de Oliveira. No Teatro Viria-

to, este episódio será apresentado em formato de leitura 

encenada. 

Partindo da obra Fédon, de Platão, A Morte de Sócrates jun-

ta a figura reinventada de Sócrates (Albano Jerónimo), e 

dos seus fiéis amigos, Paulo (Paulo Pinto), Pedro (Pedro 

Lacerda), Raquel (Maria Leite/ Raquel Castro) e Ana (Ana 

Bustorff). A Morte de Sócrates narra os últimos três dias de 

Sócrates na prisão, na qual permaneceu durante um mês, 

período em que as festas da cidade proibiam qualquer exe-

cução capital. 

Os amigos de Sócrates tentam convencê-lo a permanecer 

vivo, apresentando-lhe hipóteses de fuga. No entanto, este 

mantém-se convicto de que a morte é preferível à vida, 

sendo o corpo um impedimento ao conhecimento puro. 

Contudo, depois de alguma retórica, Paulo, Pedro, Raquel 

e Ana confessam que estão eles próprios convencidos de 

que morrer é a melhor solução, apresentando a Sócrates a 

utopia de um mundo livre e o plano para o atingir: a cons-

tituição de um grupo terrorista e de uma Academia que o 

perpetue através dos tempos.

LEITURA ENCENADA

13 DEZ

A MORTE DE SÓCRATES
de MICKAËL DE OLIVEIRA

qui 21h30 | 90 min. | m/ 16 anos

preço único 33 // descontos não aplicáveis
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Texto e encenação Mickaël de Oliveira

Interpretação Albano Jerónimo, Ana Bustorff, Maria Leite, 

Paulo Pinto e Pedro Lacerda

Música e interpretação Diogo Ribeiro

Direção de produção Armando Valente

Produção Coletivo 84

Coprodução Teatro Académico de Gil Vicente
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BIOGRAFIA

Mickaël de Oliveira nasceu em 1984, em França e vive 

em Portugal desde 1999, residindo atualmente em Lis-

boa. É licenciado e mestre em Estudos Artísticos – Va-

riante Teatro, pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, concluiu em 2013 o seu doutoramento na 

área da dramaturgia contemporânea portuguesa e eu-

ropeia, pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. É atualmente investigador de pós-doutoramento 

do Centro de Estudos de Teatro (FLUL) e do INET-md 

(polo FMHUL). Escreve para teatro desde 2004, ten-

do cofundado o Coletivo 84 em 2008, estrutura na qual 

desenvolve o seu trabalho de escrita e de encenação. 

Tem colaborado igualmente com outras companhias 

como a Cão Danado (Porto), Teatro Nova Europa (Por-

to) e DayforNight (Paris). O seu percurso foi galardoado, 

em 2007, com o Prémio Nova Dramaturgia Maria Matos 

(Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa) com O que é teu 

entregou aos mortais em 2009, com a Menção Honrosa do 

Prémio Luso-Brasileiro António José da Silva (Teatro Na-

cional D. Maria II, Lisboa / FUNARTE, Brasil) com o tex-

to Clitemnestra. É autor de uma dezena de textos, entre 

os quais: Hipólito – monólogo masculino sobre a perplexi-

dade (2009, enc. John Romão), 70KG (2009, enc. John Ro-

mão), Monólogos e Materiais para o espetáculo Velocidade 

Máxima (2009, enc. John Romão), Só os idiotas querem ser 

radicais (2009, enc. John Romão), Textos para apocalip-

ses para o espetáculo Morro como país, baseado no texto 

de Dimítris Dimitriádis (2010, enc. John Romão), A hora 

é noturna e o tempo é agora (2010, enc. Nuno M. Cardo-

so), Boris Yeltsin (2012/2013, enc. Nuno M Cardoso), Oslo 

- Fuck Them All and Everything Will Be Wonderful (cocria-

ção Mickaël de Oliveira e Nuno M Cardoso). Publicou, em 

2015, Obra Completa Tomo I (Edições Húmus) que junta 

os seus últimos trabalhos de escrita. Vários dos seus 

textos estão traduzidos para francês, inglês, castelhano, 

eslovaco, e lidos em França, Bélgica e Genebra. É dire-

tor artístico do projeto Encontros de Novas Dramaturgias 

Contemporâneas que pretende promover a dramaturgia 

contemporânea portuguesa e internacional, tendo a 1ª 

edição decorrido no São Luiz Teatro Municipal (Lisboa) 

em novembro de 2010 e a 2ª e 3ª edições no Teatro Aca-

démico de Gil Vicente (Coimbra), em março de 2015 e 

2017. Foi professor assistente de Gestão Cultural e de 

Estudos Artísticos na Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e Pro-

fessor Convidado na Escola Superior de Teatro e Cinema, 

e Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra. De 2011 a 2015, foi Diretor-

-Adjunto do Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra).

MICKAËL DE OLIVEIRA
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Em A Vida de John Smith, Paulo, Pedro, Maria, Ana e Sócra-

tes (reencarnado em John Smith) acordam de um longo 

sono, num Museu de História Natural. São despertados 

por três membros da Academia: Aquela (Miguel Morei-

ra), Aquele (Pedro Gil) e Aqueloutro (Maria Leite) que se 

encarregam de lhes apresentar o mundo que emergiu da 

utopia desenhada em A Morte de Sócrates: uma comuni-

dade definida pela primazia da alma em relação ao corpo. 

Memória, linguagem, ficção, filiação, diferença e alterida-

de, são os temas que alimentam a discussão em que todos 

têm que chegar a uma decisão sobre o futuro deste novo 

mundo, em perigo perante uma ameaça sem precedentes.

TEATRO

15 DEZ

A VIDA DE JOHN SMITH 
de MICKAËL DE OLIVEIRA

sáb 21h30 | 105 min. | m/ 16 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 102)
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Texto e encenação Mickaël de Oliveira

Interpretação Albano Jerónimo, Ana Bustorff, Maria Leite, Miguel Moreira, Paulo 

Pinto, Pedro Gil, Pedro Lacerda, Raquel Castro

e Solange Freitas

Assistência de encenação Solange Freitas

Cenografia António MV

Desenho de luz Rui Monteiro

Música e interpretação Diogo Ribeiro

Figurinos Sara Coimbra Loureiro

Vídeo João Pedro Fonseca

Caracterização Jorge Bragada

Fotografia Bruno Simão

Tradução (Latim e Grego) Carlos Jesus

Direção de produção Armando Valente

Produção Colectivo 84

Coprodução São Luiz Teatro Municipal, 

Centro Cultural Vila Flor e Teatro Viriato
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BIOGRAFIA

Mickaël de Oliveira nasceu em 1984, em França e vive 

em Portugal desde 1999, residindo atualmente em Lis-

boa. É licenciado e mestre em Estudos Artísticos – Va-

riante Teatro, pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, concluiu em 2013 o seu doutoramento na 

área da dramaturgia contemporânea portuguesa e eu-

ropeia, pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. É atualmente investigador de pós-doutoramento 

do Centro de Estudos de Teatro (FLUL) e do INET-md 

(polo FMHUL). Escreve para teatro desde 2004, ten-

do cofundado o Coletivo 84 em 2008, estrutura na qual 

desenvolve o seu trabalho de escrita e de encenação. 

Tem colaborado igualmente com outras companhias 

como a Cão Danado (Porto), Teatro Nova Europa (Por-

to) e DayforNight (Paris). O seu percurso foi galardoado, 

em 2007, com o Prémio Nova Dramaturgia Maria Matos 

(Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa) com O que é teu 

entregou aos mortais em 2009, com a Menção Honrosa do 

Prémio Luso-Brasileiro António José da Silva (Teatro Na-

cional D. Maria II, Lisboa / FUNARTE, Brasil) com o tex-

to Clitemnestra. É autor de uma dezena de textos, entre 

os quais: Hipólito – monólogo masculino sobre a perplexi-

dade (2009, enc. John Romão), 70KG (2009, enc. John Ro-

mão), Monólogos e Materiais para o espetáculo Velocidade 

Máxima (2009, enc. John Romão), Só os idiotas querem ser 

radicais (2009, enc. John Romão), Textos para apocalip-

ses para o espetáculo Morro como país, baseado no texto 

de Dimítris Dimitriádis (2010, enc. John Romão), A hora 

é noturna e o tempo é agora (2010, enc. Nuno M. Cardo-

so), Boris Yeltsin (2012/2013, enc. Nuno M Cardoso), Oslo 

- Fuck Them All and Everything Will Be Wonderful (cocria-

ção Mickaël de Oliveira e Nuno M Cardoso). Publicou, em 

2015, Obra Completa Tomo I (Edições Húmus) que junta 

os seus últimos trabalhos de escrita. Vários dos seus 

textos estão traduzidos para francês, inglês, castelhano, 

eslovaco, e lidos em França, Bélgica e Genebra. É dire-

tor artístico do projeto Encontros de Novas Dramaturgias 

Contemporâneas que pretende promover a dramaturgia 

contemporânea portuguesa e internacional, tendo a 1ª 

edição decorrido no São Luiz Teatro Municipal (Lisboa) 

em novembro de 2010 e a 2ª e 3ª edições no Teatro Aca-

démico de Gil Vicente (Coimbra), em março de 2015 e 

2017. Foi professor assistente de Gestão Cultural e de 

Estudos Artísticos na Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e Pro-

fessor Convidado na Escola Superior de Teatro e Cinema, 

e Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra. De 2011 a 2015, foi Diretor-

-Adjunto do Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra).

MICKAËL DE OLIVEIRA
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GALERIA TEMPORÁRIA
PALÁCIO DO GELO SHOPPING [LOCAL PISO 1 / LOJA 115 A]

A convite do Palácio do Gelo Shopping, o Teatro Viriato tem desenvolvido neste espaço comercial uma Galeria Tempo-

rária, na qual tem exposto o material de divulgação e de promoção ao longo do tempo, assim como exibido documen-

tários. Para além do Teatro Viriato, também a Companhia Paulo Ribeiro, Companhia Residente no Teatro Viriato desde 

1998, têm dado a conhecer os seus trabalhos nesta Galeria Temporária. Esta iniciativa permite às duas estruturas 

culturais uma maior divulgação e promoção dos seus espólios.

EXPOSIÇÃO 

SET a OUT

PROGRAMAÇÃO SET/DEZ EM CARTAZ

DOCUMENTÁRIO

SET a OUT

TEMPOSTADE
de ZITO MARQUES

produção TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO COLETIVA

NOV’18 a JAN’19

ENDLESS
REMONTAGEM BRASIL 
– DO RESPEITO EXTREMO 

À VIVÊNCIA DE UMA POÉTICA 

DA DIFERENÇA

Dançando com a Diferença

 

DOCUMENTÁRIO

NOV’18 a JAN’19

ENDLESS NO BRASIL 
– NARRATIVAS 

INTERPESSOAIS NA DIFERENÇA

TEATRO VIRIATO

EXPOSIÇÃO

SET’18 a JAN’19

LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO EM DANÇA
com DIMO KIRILOV MILEV, HELDER SEABRA, 

LUIS MARRAFA, MAŠA KOLAR, SAM COREN, 

SILKE ZIMMERMAN, TERESA RANIERI 

e WINIFRED BURNET-SMITH

fotografias de CARLOS FERNANDES e SUSANA PEREIRA

VÍDEO 

SET’18 a JAN’19

BOX 2.0 – INSTALAÇÃO HOLOGRÁFICA
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

vídeo de TOMÁS PEREIRA

COMPANHIA PAULO RIBEIRO
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SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA
DE CATHRIN LOERKE

FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotos de HAPPY ISLAND © Caroline Morel Fontaine 

Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica 

NIPC 504 570 870 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

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

Questões sociais e ambientais, cruzam-se e fundem-se na 

nova imagem de temporada de setembro a dezembro. 

Partindo da fotografia do espetáculo Happy Island, do grupo 

Dançando com a Diferença, a designer explora o desejo de 

existir, a vontade de libertação. Para isso, em primeiro pla-

no transmite a ideia de uma mulher confinada ao gelo, num 

mundo restrito de sensações e que necessita de fugir aos  

estigmas e tabus, de ultrapassar o estado de paralisação, con-

gelação. 

Também a poluição dos oceanos e a destruição de recursos na-

turais, temas tão atuais, são retratados na nova imagem cria-

da por Cathrin Loerke. As cores gélidas, o urso polar da peça 

Lusco-Fusco, a garrafa de plástico do espetáculo 1.5ºC Ponto de 

Equilíbrio, da Companhia Erva Daninha alertam assim para as 

alterações climatéricas, para o degelo e para o aquecimento 

global.

Estará o ser humano atento ao que o rodeia, estará consciente 

do que precisa de mudar? A reflexão é lançada em jeito de dú-

vida, ou não estivesse a figura principal da imagem vendada, 

remetida à sua cegueira. 

SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA, DE CATHRIN LOERKE
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newsletter www.teatroviriato.com 
facebook www.facebook.com/teatroviriato

youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato

instagram www.instagram.com/teatro_viriato/

SIGA-NOS
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Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor 
Administrativo e Financeiro • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira 
• Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Coordenação de 
Produção • Carlos Fernandes Produção • Paulo Matos Coordenador Técnico • 
Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues 
Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes 
Coordenadora de Frente de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de 
Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação 
• Marisa Miranda Comunicação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho 
Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • Contraponto 
Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • Info 
Things Informática •  Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público 
Aliosman Ahmed, Ana Rilho, André Rodrigues, Carla Juliane, Catarina Ferreira, 
Diana Santos, Filipa Antunes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Hugo Freitas, 
Isabel Melo, João Almeida, Liliana Rodrigues, Luís Santos, Luís Sousa, Natália 
Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sílvia 
Gonçalves e Vânia Silva.

O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do Espectáculo de 
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por

EQUIPA
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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 (53); Amigos 
do Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube 
de Viseu; Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal 
de Viseu e SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de 
Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais, 
Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

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 descontos 
progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

SIGA-NOS
newsletter www.teatroviriato.com 
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
instagram www.instagram.com/teatro_viriato/

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 

≥ NOVO HORÁRIO ≥
seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00. 
Em dias de espetáculo noturno
18h00 às 22h00.
 
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo, 
encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre 
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.

Agora também em BOL 
(www.teatroviriato.com), 
nos balcões dos CTT, na Fnac 
e Forum Viseu.

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

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, 
por cada 10 alunos, um adulto tem 
direito a bilhete gratuito. 
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de 
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos 
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, 20 dias antes da data da 
atividade.
 

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

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

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

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito

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

ASSINATURAS

Livre*    Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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PLANTA DE SALA

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

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1

Fr
is

a 
B

1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Preço C

Plateia 20,001*

Camarote 20,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 10,001

Outros Preços Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 anos (em espetáculos no auditório, 
salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo indicação em 
contrário e mediante apresentação de comprovativo do 
Centro de Emprego ou Segurança Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares
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Amigos · 2018

Appasionato Dietmed • 
Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão •
 Sostenuto Abyss & Habidecor • 
Allegro Bico Matos & Casanova • 
Moderato Quinta da Fata • 
Andante Farmácia Avenida • 
Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria 
Ferreira de Carvalho • Ana Paula Rebelo • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. 
• Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Figueiredo Augusto e Maria 
Adelaide Seixas Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da 
Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlio da Fonseca Fernandes • Júlia 
Alves • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças 
• Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Patrícia 
Mateiro Santos • Paula Cardoso • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raúl Albuquerque e Vitória Espada • Victor 
Domingues • 3XL-Segurança Privada • 
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar 
Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • 
Rafael Cunha Ferreira • Rodrigo Morgado Gonçalves • Tomé Moreira. 

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2018

Apoio · 2018

Apoio à divulgação · 2018
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ALGUMAS VANTAGENS: 
·  Descontos na aquisição de bilhetes;
·  Oferta do Espaço da Palavra;
·  Benefícios fiscais;
·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 
·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);
·  Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;
·  Descontos na Mais Optica (informações na loja);

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... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

BILHETEIRA 232 480 119 · de seg a sex, das 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00. 

Em dias de espetáculo noturno das 18h00 às 22h00. 

GERAL 232 480 110 

SITE www.teatroviriato.com

E-MAIL geral@teatroviriato.com

MAIS INFORMAÇÕES:

Ana Filipa Rodrigues · Comunicação e Imprensa

E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

Serviço de imprensa online www.teatroviriato.com


