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Terminamos 2011 dando destaque à palavra, às muitas palavras que nos falam 

da vida, do amor e sobretudo da dimensão espiritual que teima em resistir nes-

tas estufas do pensamento que são os Teatros.

Teremos quatro meses com a casa sempre habitada por artistas que a elegeram 

para o quotidiano das suas descobertas, mas teremos ainda o prazer de parti-

lhar com a cidade a inconfundível presença dos Artistas Unidos, seguidos pela 

densidade e poética do Zeca Medeiros, a Maria João seixas que nos falará da 

Pina Bausch, sobre a qual veremos dois filmes, e ainda a Lídia Franco, B Facha-

da e o Grupo Dançando com a Diferença.

integrado na rede de programação cultural 5 sentidos, acolhemos o Gonçalo    

Waddington, o Rui Catalão e a sofia Dinger. Neste ciclo de um Teatro mais jovem, 

poderemos ainda nos surpreender com a mordacidade da Margarida Gonçalves, 

elizabete Francisca e Teresa silva.

Ficam por desvendar algumas surpresas de uma programação que com muito 

modestos recursos consegue, ou certamente conseguirá, ficar nas nossas me-

mórias pela eloquência, generosidade e criatividade das propostas que se nos 

oferecem.

paulo ribeiro

EDItORIAL
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O fim de 2011 avizinha-se com um quadri-

mestre forte, assente numa programação 

diversificada, repleta de Música, Dança, 

Teatro e algumas estreias absolutas de 

criadores que têm feito do Teatro Viriato 

também a sua casa. Destaque especial à 

palavra e à forma como esta é explorada 

pelas diversas artes de palco, quer por ar-

tistas emergentes, quer por criadores que 

habitam o palco com a mestria de anos de 

experiência. É o caso da conceituada com-

panhia Artistas Unidos, que estreia em Vi-

seu a peça de Teatro Não se Brinca com o 

Amor, um texto nunca antes apresentado 

em Portugal, mas que representa um dos 

mais belos clássicos de sempre, ence-

nado por Jorge Silva Melo. Também na 

Música, duas gerações distintas farão no 

Teatro Viriato a sua homenagem à palavra 

cantada. Zeca Medeiros, artista multiface-

tado, considerado o Jacques Brel portu-

guês, apresenta em Viseu o seu novo dis-

co, Fados, Fantasmas e Folias, onde funde 

o valor da palavra com o conceito de tra-

dição. A nova geração de músicos portu-

gueses será representada por B Fachada, 

cujas canções são mais do que objectos 

sonoros, são acima de tudo objectos de 

intervenção social. A análise e a investi-

gação da palavra será uma constante nas 

actividades de Sentido Criativo, nomeada-

mente na oficina Pessoal e Intransmissível, 

dedicada à escrita de Fernando Pessoa, 

bem como na estreia absoluta da oficina 

A Palavra Manifesta, uma actividade que 

surge no âmbito da Rede de Programação 

Cultural 5 Sentidos e que tem como objec-

tivo a promoção da palavra junto dos mais 

jovens. Os próximos quatro meses cons-

tituirão também um espaço de promoção 

de novos criadores emergentes, como é o 

caso de Gonçalo Waddington, Rui Catalão 

e Sofia Dinger que ao abrigo do Tri-Ciclo, 

uma iniciativa da rede 5 Sentidos, conse-

guem trazer para fora dos círculos cultu-

rais das grandes cidades os seus traba-

lhos e assim atingir novos públicos. Na 

Dança, importa salientar a estreia absolu-

ta de Alibantes, a nova criação de Romulus 

Neagu, e o regresso da Companhia Paulo 

Ribeiro a Rumor de Deuses, uma peça co-

reográfica de 1996 que será remontada 

com novo elenco. O Cinema continua a 

ganhar espaço na programação do Teatro 

Viriato. Numa iniciativa conjunta com o 

Cine Clube de Viseu, o Teatro Viriato dedi-

INtRODuÇÃO à PROGRAMAÇÃO 
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ca um ciclo de cinema à coreógrafa alemã 

Pina Bausch. Assim como o INDIELISBOA 

volta a marcar presença em Viseu, desta 

vez com uma programação destinada a 

um público jovem-adulto.

A nova temporada inicia com a estreia ab-

soluta de Não se Brinca com o Amor (16 

e 17 de Setembro), um drama romântico 

do dramaturgo francês Alfred de Musset, 

que é recriado pela companhia Artistas 

Unidos e pelo encenador Jorge Silva Melo. 

Na programação Setembro – Dezembro, 

o Teatro Viriato propõe uma vez mais uma 

viagem alternativa pelo Museu Grão Vasco 

com Visitas Dançadas (24 de Setembro, 

29 de Outubro, 19 de Novembro e 17 de 

Dezembro), um projecto da coreógrafa 

francesa Aurélie Gandit interpretado por 

Leonor Barata que continua a mobilizar o 

público a olhar para o espaço museológi-

co recorrendo ao movimento e ao humor. 

O conceituado e reconhecido cantor Zeca 

Medeiros apresenta em Viseu o seu novo 

álbum Fados, Fantasmas e Folias (24 de 

Setembro). Muitos críticos comparam-

no a Tom Waits e a Jacques Brel, mas 

o músico açoriano possui uma mestria 

única e incontornável quando interpreta 

as canções e transporta o público, com 

o seu tom rouco e grave, para cenários 

ora de amor, ora de mágoa. O mês de Se-

tembro termina com o café-concerto de 

Hugo Carvalhais Trio “Nebulosa” (28 de 

Setembro), um colectivo que tem encan-

tado os críticos com um jazz inteligente, 

frugal e um som desprovido dos clichés 

do avant-jazz. Este concerto é apresenta-

do no âmbito do Portugal Jazz – Festival 

Itinerante de Jazz.

O Conservatório Regional de Música de Vi-

seu assinala os 25 anos de existência com 

um Recital de Piano por Madalena Sove-

ral (01 de Outubro – Dia Mundial da Mú-

sica). Desde 1980, que a pianista se apre-

senta regularmente em concertos a solo 

ou em orquestra e que se dedica à inves-

tigação sobre o reportório português para 

piano do século XX. O concerto realiza-se 

no âmbito do Espaço Aberto. Com o intui-

to de dar visibilidade a artistas emergen-

tes, o Teatro Viriato acolhe apenas numa 

noite dois espectáculos (08 de Outubro): 

Narcisa, da autoria de Ana Luena, e Leva 

a mão que eu levo o braço, das coreógra-

fas Elizabete Francisca e Teresa Silva. O 

primeiro de uma linguagem clownesca e 

cómico-trágica conta com a arrebatadora 

interpretação da actriz Margarida Gon-

çalves. Já no segundo espectáculo, os 

conceitos de Real e Falso confrontam-se 

e fundem-se numa coreografia que ven-

ceu o concurso Jovens Criadores 2010. O 

apoio concedido a jovens artistas não se 

esgota nesta iniciativa. Ao abrigo do Tri-

Ciclo, uma acção conjunta das instituições 

que compõem a Rede de Programação 

Cultural 5 Sentidos, três criadores nacio-

nais emergentes terão a oportunidade de 

divulgar os seus trabalhos junto de outros 

públicos que não os das grandes cidades 

portuguesas. O primeiro a integrar este 

ciclo de promoção será Gonçalo Wadding-

ton com a peça de Teatro Rosmersholm 

(15 de Outubro). O espectáculo do dra-

maturgo norueguês Henrik Ibsen, denso 

a nível psicológico, reflecte as mudanças 

sociais, políticas e religiosas. Dentro das 

Palavras (22 de Outubro), de Rui Catalão, 

integra também a iniciativa Tri-Ciclo. Na 

matriz do projecto, o artista analisa as di-

cotomias entre isolamento/comunicação 

e ocultação/revelação. A programação do 

Tri-Ciclo termina com a criação Nothing’s 

ever yours to keep (28 de Outubro), de 

Sofia Dinger, uma resenha da inversão 

de tempos, das contradições, das simul-

taneidades e das lembranças da artista. 

O Foyer acolhe, no dia 19 de Outubro, o 

café-concerto dos Open Field String Trio, 

um colectivo que usa uma panóplia de 

linguagens frequentemente tidas como 

inconciliáveis.

O Cine Clube de Viseu e o Teatro Viriato or-

ganizam, no início de Novembro, um ciclo 

de cinema dedicado à conceituada coreó-

grafa alemã Pina Bausch. No dia 03 de 

Novembro, a sala de espectáculos acolhe 

a exibição de Pina, um filme de Wim Wen-

ders. Recorrendo às coreografias de Café 

Muller, A Sagração da Primavera, Vollmond 

e Kontakthof e usando algumas imagens e 

registos sonoros da vida da coreógrafa, o 

realizador propõe uma viagem sensual e 

deslumbrante pela obra única desta cria-

dora. No dia seguinte, 04 de Novembro, 

a exibição de Sonhos de Dança permite 

uma vez mais uma aproximação ao mun-

do de Pina Bausch. O filme de Anne Linsel 

e Rainer Hoffman retrata todo o projecto 

Kontakthof, que partiu de um convite de 

Pina Bausch a 40 adolescentes que não 

a conheciam e que ao longo de um ano 

aprenderam a dançar e a conhecerem- 

-se enquanto pessoas. A apresentação do 

filme/documentário é antecedida por uma 

conversa com Maria João Seixas, directo-

ra da Cinemateca Portuguesa. Lídia Fran-

co pisa pela primeira vez o palco do Teatro 

Viriato com o monólogo Óscar e a Senho-

ra Cor-de-Rosa (11 e 12 de Novembro). A 

actriz promete não deixar o público indife-

rente com a sua personagem densa e com 

uma história profunda e sensibilizadora. A 

estreia absoluta de Alibantes (17 de No-

vembro) marca a programação do mês de 
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Novembro. A nova criação coreográfica de 

Romulus Neagu tem como ponto de par-

tida a obra musical Carnaval dos Animais, 

de Camille Saint-Saëns. Mantendo a par-

ceria com o INDIELISBOA, o Teatro Viria-

to acolhe, de 24 a 26 de Novembro, uma 

extensão de curtas e longas-metragens 

da programação deste festival, e ainda a 

masterclass Gesticulações entre Cine-

ma Documental e Ficcional (26 de No-

vembro), orientada pelo realizador Pedro 

Sena Nunes.

Cabe ao músico B fachada (03 de Dezem-

bro) abrir o mês de Dezembro com dois 

concertos distintos: É Pra Meninos, um 

concerto dedicado às famílias, em que o 

público ocupará o palco, como forma de 

interagir e de partilhar a experiência co-

lectiva com o músico, e o concerto intitu-

lado tão simplesmente de B Fachada, no 

qual o jovem músico percorre todo o seu 

impressionante cancioneiro. Dezembro 

será também mês de Dança com a estreia 

da remontagem de Rumor de Deuses (09 

e 10 de Dezembro), um dos primeiros 

trabalhos da Companhia Paulo Ribeiro. 

Esta apresentação assinala o regresso do 

coreógrafo aos palcos enquanto intérpre-

te. A peça coreográfica Desafinado (16 e 

17 de Dezembro), uma criação de Paulo 

Ribeiro para o Grupo Dançando com a 

Diferença encerra a programação deste 

quadrimestre. 

Também a programação no âmbito do 

Sentido Criativo, irá surpreender pela 

diversidade de propostas, dirigidas a di-

ferentes públicos. As actividades passam 

pelo espectáculo de Teatro para bebés 

Mãe-Mao (24 de Setembro), pela peça 

da autoria de Catarina Requeijo intitulada 

Amarelo (13 a 15 de Outubro), por duas 

oficinas que exploram a escrita de Fer-

nando Pessoa: Pessoal e Intransmissível 

(25 a 28 de Outubro), para um público 

mais jovem, e Transmissível e Pessoal 

(26 de Outubro) destinada a professo-

res, ambas serão orientadas pelo actor 

Miguel Fragata. De destacar a oficina A 

Dança numa perspectiva inclusiva (16 e 

17 de Dezembro), orientada pelo direc-

tor do Grupo Dançando com a Diferença. 

Henrique Amoedo propõe a profissionais 

das áreas de Fisioterapia, Educação Fí-

sica, Dança e pessoas com ou sem defi-

ciências um contacto com o conceito de 

Dança Inclusiva usado pela companhia de 

Dança da Madeira. Para as férias de Natal, 

o Teatro Viriato sugere a jovens entre os 12 

e os 15 anos a oficina A Palavra Manifesta 

(17 a 21 de Dezembro), onde poderão tra-

balhar textos poéticos ao nível de diversas 

áreas artísticas. Esta oficina resulta de 

um projecto comum dos Teatros que in-

tegram a Rede de Programação Cultural 5 

Sentidos e dos seus Serviços Educativos e 

tem como objectivo promover a aproxima-

ção entre os jovens e a palavra enquanto 

manifestação oral ou escrita.

De 17 de Setembro a 22 de Dezembro, o 

foyer será palco da exposição No Interva-

lo das Palavras, uma mostra das ilustra-

ções de Catarina Fernandes. A ilustrado-

ra colabora com o Teatro Viriato desde o 

início de 2010. Licenciada em Artes Plás-

ticas, sempre privilegiou a ilustração e a 

fotografia como áreas de trabalho.
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A actividade do Teatro Viriato não se re-

sume, nem se esgota na programação 

regular que é apresentada ao público. 

Consciente do papel que as instituições 

culturais devem desempenhar no que 

concerne ao apoio artístico, o Teatro Vi-

riato tem vindo a disponibilizar espaço, 

material e apoio técnico para que os ar-

tistas de diversas áreas possam desen-

volver os seus projectos numa atmosfe-

ra de maior criatividade, com acesso às 

melhores condições de trabalho e, con-

sequentemente, com uma notória divul-

gação junto dos mais variados públicos.

O Teatro Viriato acredita que, para além, 

do apoio individual que é concedido a 

cada companhia, artista ou projecto, 

esta cooperação permite a existência 

de uma maior mobilidade intelectual e 

estimulação criativa e possibilita uma 

descentralização dos focos de forma-

ção e criação ao nível das artes. No 

quadrimestre de Setembro a Dezem-

bro, o Teatro Viriato acolhe três resi-

dências referentes a Teatro e a Dança 

Durante o mês de Outubro, cinco teatros 

recebem três espectáculos de criadores 

emergentes portugueses que marcaram 

a temporada nacional de 2010-2011. Com 

a apresentação deste ciclo, a Rede de 

Programação 5 Sentidos, que une o Cen-

tro Cultural Vila Flor (Guimarães), o Te-

atro Municipal da Guarda, o Teatro Maria 

Matos (Lisboa), o Teatro Virgínia (Torres 

Novas) e o Teatro Viriato (Viseu), pretende 

valorizar o potencial de novos criadores 

e promover a sua digressão pelo país. 

Nesta primeira edição, os espectáculos 

seleccionados são:

teatro

15 out 

rosmersholm
de GONÇALO WADDINGtON

teatro 

22 out 

dentro das palavras
de RuI CAtALÃO

teatro 

28 out 

nothIng’s ever yours to keep
de sOFIA DINGER

REsIDÊNCIAs ARtÍstICAsINICIAtIvA tRI-CICLO

teatro

29 ago a 02 set e 10 out a 12 out

João torto
proJecto 472
de MAGNÓLIA tEAtRO / AMARELO sILvEstRE

dança

16 a 21 out

o deseJo Ignorante
há coIsas que não têm nome por 

natureza

de MÁRCIA LANÇA

Apresentação informal ao público dia 21 Out

teatro

14 a 21 dez

escadote
de MAILA DIMAs E MIGuEL ANtuNEs

Apresentação informal ao público dia 21 DEz
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Nunca antes apresentado em Portugal, Não 

se Brinca com o Amor, de Alfred de Musset, 

é um dos mais belos clássicos de sempre, 

um verdadeiro drama sobre o amor, o orgu-

lho e a juventude intransigente.

A peça, cuja acção decorre no século XVI, 

descreve o romance trágico de Camille, 

uma jovem que abandona o convento, e do 

seu primo Perdican. Num misto de orgulho 

e inocência, ambos desafiam o destino ao 

tratar o amor de forma despeitosa. No de-

senlace, uma inocente morre e os protago-

nistas são separados e impossibilitados de 

viver o verdadeiro sentimento de felicidade.

Não se Brinca com o Amor conta ainda com 

diversas personagens secundárias que 

prometem aligeirar a tensão dramática 

com acompanhamentos divertidos e até 

mesmo cómicos.

©
 J

or
ge

 G
on

ça
lv

es

teatro

16  e 17 set

não se brInca com o amor
de ALFRED DE MussEt (FR) | CIA ARtIstAs uNIDOs (Pt) | encenação JORGE sILvA MELO (Pt)

sex e sáb 21h30 | 100 min.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL

Ao longo de 12 anos de actividade regular, 

o Teatro Viriato tem assumido a prática 

de apoiar e de se associar a diversos ar-

tistas, que nos últimos anos fizeram de 

Viseu a sua casa e o seu laboratório de 

criação. Através da cedência de espaços 

físicos e de auxílio técnico, estes profis-

sionais das artes do palco têm encontra-

do no Teatro Viriato um espaço de afir-

mação, pesquisa e celebração dos seus 

projectos e trabalhos artísticos. Muitas 

destas colaborações assumem-se como 

co-produções de trabalhos que acabam 

por ser estreados na sala de espectácu-

los. As contrapartidas deste tipo de par-

cerias não se cingem apenas aos artistas 

e ao Teatro Viriato, mas abrangem tam-

bém a cidade que ganha com a criativi-

dade e o know how destes profissionais.

Durante o próximo quadrimestre, o Tea-

tro Viriato irá associar-se ao trabalho de 

quatro criadores: Graeme Pulleyn, Rafaela 

Santos, Romulus Neagu e Sónia Barbosa.

ARtIstAs AssOCIADOs
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fIcha artístIca
texto Alfred de Musset
tradução Ana Campos
encenação Jorge silva Melo
assistência Andreia Bento e Joana Barros

Interpretação Catarina Wallenstein, elmano sancho, 
Vânia Rodrigues, Américo silva, António simão,
João Meireles, Pedro Carraca, Alexandra Viveiros,
Joana Barros, Diogo Cão e Tiago Nogueira
cenário e figurinos Rita Lopes Alves
luz Pedro Domingos
produção Artistas Unidos
co-produção Teatro Viriato

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

Na produção de Rei Édipo no Teatro Nacional tornou-se clara a minha vontade em trabalhar 

com os actores mais novos que me foram aparecendo nestes anos de 2009-10 em espectá-

culos como Ana, de José Maria Vieira Mendes, O Peso Das Razões, de Nuno Júdice ou esse 

mesmo Rei Édipo. E lembrei-me da invenção da juventude, essa melancólica inocência que 

para sempre ficou no romantismo de Musset. Ninguém falou tão bem da palpitação do co-

ração, da incerteza dos dias, da tragédia que é ser jovem e não saber o que fazer dos seus 

anseios. Esta será a estreia em Portugal de um dos mais belos clássicos de sempre, o dorido 

On Ne Badine Pas Avec L´Amour. Numa produção quase sem cenário, com um elenco muito 

jovem, pronta para digressão. Como se voltássemos às récitas escolares.

Jorge sIlva melo sobre NÃO SE BRINCA COM O AMOR

Nasceu em Paris em 1810, onde viria a 

morrer em 1857. Foi poeta, dramaturgo 

e ficcionista. A sua primeira colecção de 

poemas, Contes d’Espagne et d’Italie (1829), 

manifestava uma forte influência byronia-

na. Quatro anos depois, partiu para a Itália 

com George Sand, mas lá adoeceu e teve 

problemas no seu relacionamento com o 

amante. A maior parte dos seus poemas 

apareceu pela primeira vez na Revue des 

deux mondes; estes incluíam poemas cé-

lebres como Rolla (1833) e os requintados 

poemas de amor Noites (1835-36). A sua 

poesia combinava a clareza clássica com 

a subjectividade apaixonada dos român-

ticos. Entre as suas peças encontram-se 

Fantasio (1834) e uma série de comédias 

baseadas em provérbios, incluindo Il ne 

Faut Jurer de Rien (1834) e On ne Badine pas 

avec L’amour (Não se Brinca com o Amor) 

(1836). O romance autobiográfico Confes-

sion d’un Enfant du Siècle (1836), dá conta 

da sua relação amorosa com George Sand 

e reflecte o tom desiludido de muitos dos 

seus contemporâneos. 

bIografIas

alfred de musset | dramaturgo

Estudou na Faculdade de Letras de Lis-

boa e na London Film School. Fundou e 

dirigiu, com Luís Miguel Cintra, o Teatro 

da Cornucópia (1973/79). Bolseiro da Fun-

dação Gulbenkian, estagiou em Berlim 

junto de Peter Stein e em Milão junto de 

Giorgio Strehler. É autor do libreto de Le 

Château des Carpathes (baseado em Jú-

lio Verne) de Philippe Hersant, das peças 

Seis Rapazes, Três Raparigas, António, Um 

Rapaz de Lisboa, O Fim ou Tende Misericó-

rida de Nós, Prometeu, Num País Onde Não 

Querem Defender os Meus Direitos, Eu Não 

Quero Viver, baseado em Kleist, Não Sei (em 

colaboração com Miguel Borges), O Navio 

dos Negros e Fala da Criada dos Noailles. 

Compilou textos dispersos no volume 

Século Passado (Cotovia, 2006). Fundou, 

em 1995, os Artistas Unidos, companhia da 

qual é director artístico. Realizou as longas-

metragens Passagem ou a Meio Caminho, 

Ninguém Duas Vezes, Agosto, Coitado do 

Jorge, António Um Rapaz de Lisboa, a curta 

metragem A Felicidade e vários documen-

tários sobre artistas.

Jorge sIlva melo | encenador
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Tem a Licenciatura em Formação de Ac-

tores pela ESTC. Estudou na Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid (RE-

SAD) em Interpretação Gestual, na Escola 

de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo/Brasil e na Conservatoire 

National Supérieur D´Art Dramatique de 

Paris (CNSAD). Trabalhou com o Teatro 

da Garagem, Teatro dos Aloés, Emmanuel 

Demarcy-Mota, Rogério de Carvalho, Ana 

Tamen e Miguel Abreu, Maria João Miguel, 

Paulo Alexandre Lage, Virgínio Liberti e 

Annalissa Bianco. Participou em Festivais 

Internacionais de Teatro no Irão, no Japão 

e na Turquia. Em Cinema, trabalhou com 

Keren Ben Rafael e Odile Brook, em Paris. 

Integrou o elenco da série Nome de Código: 

Sintra, de Jorge Paixão da Costa. No Tea-

tro Dona Maria II, participou em Tanto Amor 

Desperdiçado, de William Shakespeare, e 

em Anjos no cabelo do diabo, de Fabrice Me-

lquiot. Com os Artistas Unidos participou 

em O Peso das Razões, de Nuno Júdice, Rei 

Édipo a partir de Sófocles e A Nova Ordem 

Mundial, de Harold Pinter. 

elmano sancho | Intérprete

Tem a Licenciatura da Escola Superior de 

Teatro e Cinema. Trabalhou com Miguel 

Moreira, João Mota, entre outros. Co-ence-

nou e interpretou com João Abel a peça Jú-

lia, a partir de Menina Júlia, de Strindberg. 

No Cinema, participou em curtas-metra-

gens de Pedro Palma e Vanessa Mourato 

dos Reis. Com os Artistas Unidos participou 

em Esta Noite Improvisa-Se, de Luigi Piran-

dello, Seis Personagens À Procura De Autor, 

de Luigi Pirandello, O Peso Das Razões, 

de Nuno Júdice, Comemoração de Harold 

Pinter, Fala da Criada dos Noailles que no 

Fim de Contas Vamos Descobrir Chamar-Se 

também Séverine numa Noite Do Inverno De 

1975, em Hyéres, de Jorge Silva Melo.

Tem o curso do IFICT (1989) e é diploma-

do (Teatro, 1994) pela ESTC, tendo traba-

lhado com Ávila Costa, José Peixoto, João 

Lagarto, Carlos Avilez, Rui Mendes, Diogo 

Dória, Francisco Salgado, Manuel Wiborg e 

no Cinema com Jorge Silva Melo e Alber-

to Seixas Santos. Colabora com os Artistas 

Unidos desde 1996, tendo participado re-

centemente em Comemoração, de Harold 

Pinter (2010), Um Homem Falido, de David 

Lescot (2011), Chove em Barcelona, de Pau 

Miro (2011), Da República e das Gentes, de 

Manuel Gusmão e Jorge Silva Melo (2011).

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

Trabalhou com Margarida Carpinteiro, An-

tónio Fonseca, Aldona Skiba-Lickel, Ávila 

Costa, João Brites, Melinda Eltenton, Filipe 

Crawford, Joaquim Nicolau, Antonino Sol-

mer e Jean Jourdheuil. Integra os Artistas 

Unidos desde 1995, tendo participado re-

centemente em Comemoração, de Harold 

Pinter (2010), Fala da Criada,  de Jorge Silva 

Melo (2010-11), Um Homem Falido, de David 

Lescot (2011), Barcelona, Mapa de Sombras, 

de Lluisa Cunillé (2011), Da República e das 

Gentes de Manuel Gusmão e Jorge Silva 

Melo (2011).

É diplomada pela ESTC (Teatro, 2008) e fre-

quentou o Conservatoire, em Paris. No Ci-

nema, integra o elenco de Os Lobos, de José 

Nascimento, Après-Lui, de Gael Morel, Um 

Amor de Perdição, de Mário Barroso, A Vida 

Secreta de Salazar, de Jorge Quiroga, Singu-

laridades de uma Rapariga Loura, de Manoel 

de Oliveira, U-Mya, de Miguel Clara Vascon-

celos, O Filme do Desassossego, de João 

Botelho, e A Moral Conjugal, de Artur Serra 

Araújo. Depois de várias participações em 

peças no Liceu Francês, estreou-se no Tea-

tro profissional em Álbum de Família, de Rui 

Herbon, no Teatro Aberto, com direcção de 

Tiago Torres da Silva (2011).

vânIa rodrIgues | Intérprete 

amérIco sIlva 

antónIo sImão

catarIna WallensteIn  | Intérprete

Tem o curso do IFICT (1992). Trabalhou com 

Luís Varela, Manuel Borralho, Ávila Costa, 

Adolfo Gutkin, Aldona Skiba-Lickel, José 

António Pires, no Pogo Teatro e no Teatro 

Bruto. Integra os Artistas Unidos desde 

1995, tendo participado recentemente em 

Comemoração, de Harold Pinter (2010), Um 

Precipício no Mar, de Simon Stephens (2010-

11), Desejo de Benet i Jornet (2011), Da Re-

pública e das Gentes, de Manuel Gusmão e 

Jorge Silva Melo (2011).

João meIreles

Tem o curso do Instituto Franco-Português 

(1994), tendo trabalhado com António Feio, 

Fernando Gomes, Aldona Skiba-Lickel, 

Clara Andermatt, Luís Miguel Cintra, João 

pedro carraca
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É diplomada pela ESTC (Teatro, 2008). No 

Cinema participou em Um Círculo Perfeito 

de Marco Martins. Trabalhou com Mónica 

Calle, Miguel Loureiro, Diogo Bento/Inês 

Vaz, Ana Ribeiro e António Duarte. Colabora 

com os Artistas Unidos desde 2009, ten-

do participado em Esta Noite Improvisa-se 

e Seis Personagens à Procura de Autor, de 

Pirandello (2009-10), O Peso das Razões, de 

Nuno Júdice (2009), Cantigas de Uma Noite 

de Verão, de David Greig (2010), Comemora-

ção, de Harold Pinter (2010), Chove em Bar-

celona, de Pau Miró (20011).

É diplomada (Teatro, 2009) pela ESTC. Tra-

balhou com João Brites, André Murraças, 

João Lagarto, Francisco Camacho, Paulo 

Alexandre Lage, Gonçalo Amorim, Pablo 

Fernando, João Garcia Miguel e Xosé Blan-

co Gil. Dirigiu o Patinho Feio, a partir de 

H.C.Andersen. É membro e co-fundadora 

da Molloy Associação Cultural. Encenou o 

espectáculo Patinho Feio para a companhia 

de teatro Magia e Fantasia. Co-criou e in-

terpretou o espectáculo A Cachopa que re-

presentou Portugal no International Festival 

Cabaret Wrocek’05, na Polónia. Nos Artistas 

Unidos participou em Fala da Criada... de 

Jorge Silva Melo e Brilharetes de Antonio 

Tarantino.

É diplomado (Teatro, 2010) pela ESAD. Tra-

balhou com Miguel Borges, João Garcia 

Miguel, Diogo Dória e José Eduardo Rocha. 

Participou em filmes de João Sousa, Rui 

Durão, Nuno Raymundo, Leonardo e Fer-

nando Simões. Entrou no espectáculo Gno-

sis, dos La Fura del Baus. No Artistas Uni-

dos, tem colaborado em várias produções 

desde 2010 e participou em Fala da Criada, 

de Jorge Silva Melo (2010-11).

É diplomado (Teatro, 2009) pela ESTC. Tra-

balhou com João Brites, Yola Pinto, Joana 

Barros, Dinarte Branco, Pedro Marques, 

João Lagarto, Francisco Camacho, Paulo 

Alexandre Lage, Jan Gomes, Pablo Fer-

nando e Ávila Costa. É co-criador do es-

pectáculo de Máscara Encontros de Jardim 

(2006). Com a banda Qwentin e o realizador 

Ricardo Leal Pereira co-criou o espectá-

culo Uomo-Tutto (2006). É membro e co-

fundador da Molloy Associação Cultural. 

Nos Artistas Unidos, participou em Fala da 

Criada, de Jorge Silva Melo (2010-11) e Bri-

lharetes, de Antonio Tarantino (2011).

Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1987, 

assinou o guarda-roupa de vários filmes de 

Pedro Costa, Joaquim Sapinho, João Bote-

lho, Margarida Gil, Luís Filipe Costa, Cunha 

Teles, Alberto Seixas Santos, Pedro Caldas, 

Teresa Vilaverde, Carmen Castelo Bran-

co, José Farinha, Joaquim Sapinho, Teresa 

Garcia, Fernado Matos Silva e António Es-

cudeiro. É, desde 1995, a responsável, nos 

Artistas Unidos, pela cenografia e figurinos.

aleXandra vIveIros

Joana barros

dIogo cão

tIago nogueIra

rIta lopes alves

Brites, Raul Atalaia, Fernanda Lapa, Alme-

no Gonçalves, Adriano Luz, Castro Guedes, 

Diogo Dória, Jorge Listopad, José Mora 

Ramos, Maria do Céu Guerra. Integra os 

Artistas Unidos Artistas Unidos desde 1996, 

tendo participado recentemente em Canti-

gas de Uma Noite de Verão, de David Greig 

(2010), Comemoração, de Harold Pinter 

(2010), Fala da Criada, de Jorge Silva Melo 

(2011), Da República e das Gentes, de Manuel 

Gusmão e Jorge Silva Melo (2011).

Trabalha com Jorge Silva Melo desde 1994, 

tendo assinado a luz de quase todos os es-

pectáculos dos Artistas Unidos. Trabalha 

regularmente com o Teatro dos Aloés. É 

membro fundador da Ilusom e do Teatro da 

Terra, sediado em Ponte de Sor, que dirige 

com a actriz Maria João Luiz.

É diplomada (Actores/Encenadores, 2000) 

pela ESTC. Como actriz trabalhou no Pogo 

Teatro, TIL, Malaposta (com Ana Nave), Tea-

tro Aberto (com José Wallenstein). Realizou 

o estágio profissional-curricular nos Artis-

tas Unidos que integra desde 2001, tendo 

participado recentemente em Cantigas de 

Uma Noite de Verão, de David Greig (2010), 

Desejo de Benet i Jornet (2011), Da República 

e das Gentes, de Manuel Gusmão e Jorge 

Silva Melo (2011).

pedro domIngos

andreIa bento
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A exposição condensa um ano de colabora-

ção entre a ilustradora Catarina Fernandes 

e o Teatro Viriato. Representa um ano onde 

a tónica criativa permitiu associar numa só 

linguagem diversas expressões. 

Ao longo da mostra é possível verificar 

como todas as ilustrações foram abraça-

das pela comunicação escrita do Teatro 

Viriato, numa perfeita simbiose de dife-

rentes mas complementares linguagens. 

Num bailado de conceitos e de imagens, 

de formas e ideias, a mensagem escrita 

e ilustrativa fluiu materializando-se num 

sussurro íntimo, numa sonoridade visual, 

numa escrita pictográfica onde a metáfora 

se concretiza e se funde na criação do real.

Catarina Fernandes colabora com o Teatro 

Viriato desde o início de 2010. Licencia-

da em Artes Plásticas, sempre privilegiou 

a ilustração e a fotografia como áreas de 

trabalho. Tem colaborado como ilustradora 

em diversas publicações infanto-juvenis.
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eXPoSIçÃo / foyer

16 set a 22 dez

no Intervalo das palavras 
de CAtARINA FERNANDEs

Entrada gratuita
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Nasceu em Caldas da Rainha, a 27 de Se-

tembro de 1979. E, desde sempre, a ver-

tente artística e criativa foi uma predomi-

nante no percurso pessoal e curricular. 

Em 2002, conclui a Licenciatura em Artes 

Plásticas na E.S.T.G.A.D. (Escola Superior 

de Tecnologia, Gestão, Arte e Design), em 

Caldas da Rainha. 

Teve oportunidade de desenvolver as suas 

aptidões, nomeadamente no uso e aper-

feiçoamento das tecnologias multimédia, 

como auxilio e desenvolvimento dos seus 

projectos artísticos. A ilustração e a fo-

tografia, foram, mais afincadamente, as 

áreas de desenvolvimento que sempre 

privilegiou. Presentemente, desenvolve o 

seu trabalho artístico ao nível das artes 

plásticas e da ilustração. 

bIografIas

catarIna fernandes 

O Teatro do Biombo apresenta um espectá-

culo multidisciplinar destinado a bebés que 

retrata de forma poética a importância das 

rotinas diárias para a conquista da autono-

mia afectiva. 

É a mão de mãe que acompanha os primei-

ros passos, as primeiras descobertas, que 

introduz os bebés no mundo exterior, nos 

passeios ao ar livre, nas rotinas e no prazer 

de experimentar a realidade sozinhos até 

conseguirem conquistar a liberdade de usar 

as próprias mãos de forma autónoma. Por-

que para crescer é preciso soltar a mão de 

mãe, mesmo que o sentimento de protecção 

maternal fique para sempre guardado na 

memória.
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teatro / dança / MÚSICa

24 set

mãe-mão
de tEAtRO DO bIOMbO

sáb 10h30, 11h30 e 12h30
Público-alvo dos 6 meses aos 3 anos
Duração 30 min.
Preço 2,53

Ideia original Joana Pavão
dramaturgia, encenação e Interpretação

Joana Pavão e Ana Lázaro
acompanhamento pedagógico Miguel Mata Pereira

música Hugues Le Bars
figurinos Teresa Pavão
costureira Helena Dinis

adereços Carla Freire
desenho de luz H. C. Franco
produção Teatro do  Biombo
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Contrariando a ideia de que basta uma 

visita para se conhecer um espaço muse-

ológico, o Teatro Viriato propõe uma vez 

mais uma viagem alternativa pelo Museu 

Grão Vasco com uma visita coreografada. 

Em Visitas Dançadas, projecto da autoria da 

coreógrafa Aurélie Gandit e interpretado por 

Leonor Barata, o público é convidado a reler 

as obras do Museu recorrendo à percepção 

do olhar, ao movimento e ao humor. 

Durante o percurso, a intérprete comenta 

os quadros e as esculturas das salas ex-

positivas. O discurso tem um ritmo sur-

preendente, eloquente, por vezes, acele-

rado, onde o jogo de palavras abre espaço 

à emoção e ao nonsense. Neste projecto, 

permite-se uma diferente abordagem das 

obras de arte mas também dos espaços 

museológicos e da sua habitual leitura.
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VISIta CoreoGrafada

24 set, 29 out, 19 nov e 17 dez

vIsItas dançadas
de AuRéLIE GANDIt (FR) com LEONOR bARAtA (Pt)

sáb 16h00 | 60 min. | todos os Públicos | 20 participantes / sessão
Preço 43 
bilhetes à venda no teatro viriato

Local: Museu Grão Vasco
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criação e concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
co-produção Teatro Viriato e Cie La Brèche

parceria

Ela inventou um novo conceito de Dança associado aos museus. Siga o guia!

in L’ Est Magazine, 12 de Outubro de 2008

Aurélie Gandit é a mentora de uma proposta inédita. Ela realiza no Museu Belas Artes de 

Nancy visitas guiadas singulares que reúnem a História de Arte com a Dança Contemporâ-

nea. Bem-vindo a Visitas Dançadas. (…) Com a sua Dança, Aurélie Gandit dá a conhecer a 

sua relação pessoal com as obras, mas convida o visitante a assistir e a reflectir livremente.

in Nancy Femmes, Outubro de 2008 

O Grão Vasco Dança? Pela Primeira vez em Portugal, visitas guiadas em que o corpo tam-

bém conta uma história.

in revista Visão, Abril de 2010

Vestida de negro Leonor Barata adopta uma postura rígida no início da visita ao Museu Grão 

Vasco, em Viseu, similar à seguida por um guia tradicional, com a enumeração das carac-

terísticas principais das obras e as chamadas de atenção para determinados pormenores. 

A diferença começa com gestos subtis. Uma mão que se solta para acompanhar os motivos 

floridos de uma escultura, o discurso que ganha velocidade e brinca com as palavras. Lenta-

mente, desenham-se os contornos, inovadores em Portugal, desta Visita Dançada.

in revista Visão, Abril de 2010

Imprensa sobre VISItAS dANçAdAS

Após uma formação em Dança Clássica 

no Conservatório de Nancy, Aurélie Gandit 

investiu na sua formação na área da Dan-

ça Contemporânea através de diversos 

workshops com os seguintes coreógrafos: 

Fattoumi/Lamoureux, Mark Tompkins, 

Olga Mesa, Suzanne Linke, Marie Cam-

bois, Patricia Kuypers e Frank Beaubois. 

Em 2007, partindo da sua formação híbrida 

em Dança Contemporânea e em História 

de Arte, criou Visite Dansée para o Museu 

de Belas Artes de Nancy. 

No mesmo ano, a intérprete e coreógrafa 

fundou a sua própria companhia: La Bréche. 

E após a criação de (a)musée, em 2008, o seu 

primeiro espectáculo para o palco com um 

músico e um videasta, Aurélie Gandit recriou 

Visite Dansée para outros museus (Epinal e 

Mullhouse). 

Em 2010, criou a conferência dançada La 

variété française est un monstre gluant, 

com Galaad Le Goaster e texto de Matthieu 

Remy. 

Aurélie Gandit trabalha, habitualmente, 

como intérprete para outras companhias 

como Etant donné, SomeBody, Chum & 

Sum, e organiza uma série de ciclos de 

conferências sobre a História da Dança 

Contemporânea, em parceria com CCN-

Ballet de Lorraine.

É licenciada em Filosofia pela Universi-

dade de Coimbra e Completou a pós-gra-

duação em Estudos Artísticos na mesma 

instituição.Fez a sua formação em Dança 

no Fórum Dança, onde foi aluna de Howard 

Sonnenclair, Francisco Camacho, Mada-

lena Vitorino, André Lepecki, Thierry Bae, 

entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 

Dança e de Teatro dos quais destaca: a 

colaboração com o Tof Theatre, Bruxelas, 

em Duel; Miss Liberty, de Mónica Lapa; As 

Pulgas, de Salmo Faria e Cyrano, de Clau-

dio Hochman.

Desde 2000, dedica-se também às artes 

para a Infância e Juventude tendo sido 

bIografIas

aurélIe gandIt | Intérprete e coreógrafa

leonor barata  | Intérprete 
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colaboradora regular de várias institui-

ções como formadora (Centro Cultural de 

Belém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural 

Vila Flor) e tendo criado vários espectácu-

los para o público jovem: A Menina do Mar 

(Ócios e Ofícios, 2004), Pretas e Vermelhas 

Penduradas nas Orelhas (A Moagem, 2007), 

TerraTorga (O Teatrão, 2007), Fios e Labirin-

tos (O Teatrão, 2009), À Maneira de Isadora 

(Teatro Viriato, 2010), Chiuuu! A Mary está a 

Dançar (Teatro Viriato, 2010), À Maneira de 

Laban (Teatro Viriato, 2011) e À Maneira de 

Merce (Teatro Viriato, 2011).

Artista multifacetado, com obra feita e reco-

nhecida na televisão, no Teatro, na Música e 

no Cinema, Zeca Medeiros canta, encanta, 

inventa e reinventa sem nunca cansar quem 

o ouve. Nunca canta a mesma canção duas 

vezes da mesma maneira. Fá-lo com a voz 

portentosa e única que possui, mas também 

com as mãos, com o rosto e o coração, por-

que nele tudo é música. 

Muitos comparam-no a Tom Waits, mas em 

palco o músico e cantor remete o público 

para o universo musical do francês Jacques 

Brel, devido à sua entrega e ao modo como 

interpreta as suas canções de amor e de 

mágoa.

O concerto de Zeca Medeiros tem como fio 

condutor os novos temas do recentemente 

editado Fados, Fantasmas e Folias. Autor de 
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MÚSICa

24 set

fados, fantasmas e folIas
de zECA MEDEIROs

sáb 21h30 | 90 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 6 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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todas as músicas e letras, o músico funde e 

confunde o valor da palavra com a tradição 

e cultura açoriana, acrescentando-lhe com 

uma mestria incontornável o tom grave e 

rouco da sua voz, ora embalador, ora pode-

rosamente desconcertante. Do espectáculo 

farão parte temas como Camarim – Canção 

da Timidez, Eu gosto tanto de ti que até me 

prejudico e Cançoneta do Forte Fraquinho, 

música que integra a peça coreográfica de 

Paulo Ribeiro Paisagens... “onde o negro é 

cor” e que será interpretada de forma espe-

cial no Teatro Viriato.

O Zeca é um pássaro. Ele canta, encanta, inventa e reinventa, sem nunca cansar quem o ouve 

– e que o vê. Porque ver o Zeca é tão importante como ouvi-lo. Há quem o compare a Tom 

Waits, mas em palco, ele faz sobretudo lembrar Jacques Brel – na entrega, no modo inteiro 

como interpreta as suas canções de amor e mágoa, esperança e desencanto e saudades 

de um futuro em que não desiste de acreditar, mesmo se o presente tantas vezes parece 

empenhado em desmenti-lo.

Há um par de anos, quando publicou Cinefilias e Outras Incertezas – e, depois, esse admi-

rável Torna-Viagem, muito justamente coroado com o Prémio José Afonso – houve quem se 

espantasse com este talento. Como se o Zeca fosse um novato nestas andanças, como se só 

agora lhe tivesse dado para se pôr a escrever e a cantar coisas tão belas. Este espanto, con-

fessado publicamente até por alguns intelectuais que tinham mais do que obrigação de estar 

atentos ao que de melhor se vai fazendo neste nosso país de tantas ingratidões, só pode ser 

compreendido à luz de uma inexplicável desatenção perante as coisas boas do mundo. Por-

que a verdade é que os dotes de compositor e intérprete de José Medeiros já são do domínio 

público há pelo menos um quarto de século – desde que deu corpo (e alma) a um projecto 

que dava pelo nome de «Rosa dos ventos» e se traduziu num disco a que, também na altura, 

poucos deram atenção: Rimando Contra a Maré, um notável conjunto de canções onde Zeca 

ensaiava já aquele que iria ser, fatalmente, o seu caminho na música.

José Medeiros surge perante nós como um sonhador de mil viagens, amante das rotas e 

sonos do Atlântico que canta naquela sua voz, que trata as palavras com a justiça que elas 

exigem e merecem.

Mário Lopes in suplemento Ípsilon

Fados, Fantasmas e Folias, um duplo-álbum (mais um luxuoso livro com dezenas de páginas 

repletas de textos, poemas, fotos, ilustrações...) que faz justiça à arte de Zeca Medeiros. Voz 

maior da música açoriana e portuguesa, Zeca é também compositor, realizador de Cinema 

(e, principalmente, de históricas séries de TV) , encenador, actor (...).

É muitíssimo mais que o “Tom Waits português”.

António Pires in Jornal I

Artista multifacetado, com obra feita na Televisão, no Teatro e no Cinema, o Zeca nunca canta 

a mesma canção duas vezes da mesma maneira. Fá-lo com a voz portentosa e única que re-

cebeu dos deuses, mas também com as mãos, o rosto, o coração – o corpo todo, afinal, porque 

tudo nele é música.

Depois – last but not least – o Zeca é, provavelmente, o mais autêntico dos cantores da sua ge-

ração. Aquilo que se ouve e vê, nunca é apenas aquilo que parece ser – é mesmo aquilo que é e 

que ele transporta para o palco como mais ninguém. É por isso que sabe tão bem ouvi-lo – e é 

por isso que é tão importante vê-lo cantar. Ainda por cima, o Zeca é uma das melhores pessoas 

que me foi dado conhecer e ter como amigo, o que não é nada despiciendo nestes tempos em 

que a honra e a verticalidade são tão desprezadas, em contraponto com a leviandade e a hi-

pocrisia, convertidas em valores instituídos da sociedade do faz-de-conta em que nos querem 

fazer viver. Porque o Zeca é um homem do mundo e da música – mas que nunca nos dá música, 

e isso é o mais importante. Tudo o resto são cantigas.

Imprensa sobre zeca medeIros

vIrIato teles sobre zeca medeIros
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Desafiante, inteligente e frugal são alguns 

dos adjectivos que permitem classificar 

a música composta pelo Hugo Carvalhais 

Trio. Formado pelo pianista Gabriel Pinto, o 

baterista Mário Costa e pelo líder e contra-

baixista Hugo Carvalhais, o trio surpreende 

pela excelente capacidade de improvisação 

e por um som desprovido de muitos dos 

clichés do avant-jazz.

O colectivo tem tido uma visibilidade cres-

cente, fruto do óptimo acolhimento do seu 

disco de estreia Nebulosa. Para muitos dos 

críticos de jazz nacional foi um dos melho-

res discos de 2010, tendo mesmo sido re-

conhecido como tal pelo corpo editorial da 

revista jazz.pt. 

O álbum Nebulosa é composto por melo-

dias interrompidas, ritmos entrecortados e 

tempos que se suspendem, distribuídos por 

dez temas cuidadosamente arquitectados 

por Hugo Carvalhais.

©
 D

R

CafÉ-ConCerto / foyer

28 set

hugo carvalhaIs trIo “nebulosa”
qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos

Tirei a tarde de domingo para enfiar as orelhas (e os ouvidos e o mais que estivesse à mão) no 

novo disco de José Medeiros (o Zeca Medeiros, grande Artista e enorme Cidadão) o CD duplo 

Fados, Fantasmas e Folias. Foi uma tarde ainda melhor passada do que eu poderia imaginar 

com todo o meu desenfreado optimismo. Grande Disco.

António Macedo in Antena 1
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Hugo Carvalhais nasceu no Porto em 1978 

e formou-se em Pintura na Escola de Be-

las Artes desta cidade. Como contrabaixis-

ta tem formação autodidacta mas estudou 

e participou em seminários com músicos 

como Ron Carter, Eddie Gomez, Miroslav 

Vitous, Hein Van de Geyn, Omer Avital, Ma-

rio Pavone, Mario Rossy, etc. 

Considerado em Portugal como um dos 

contrabaixistas mais talentosos e sui ge-

neris da sua geração, já fez parte de for-

mações e acompanhou artistas como: 

Julian Arguelles, Sheila Jordan, Emile Pa-

risien, Nuno Ferreira, Jefferey Davis, Pau-

lo Gomes, Art Themen, entre outros. Par-

ticipou nos Festivais de Jazz de Tondela, 

Loulé, Braga, Valado de Frades e Jazz.PT. 

Nasceu em 1986, em Viana do Castelo. Es-

tudou percussão com os professores Rui 

Rodrigues, Nuno Aroso e Pedro Oliveira 

na Escola Profissional de Música de Viana 

do Castelo. Trabalhou com a Orquestra de 

Jazz de Matosinhos, Emile Parisien, Hugo 

Carvalhais, Francisco Pais, Jonathan Ro-

binson (EUA), Easy Living Group, Kiko, Mi-

guel Martins, Sérgio Carolino, Paula Sousa, 

entre outros.  

Em 2008, deslocou-se a Nova Iorque e 

Bóston onde frequentou aulas particulares 

com Iann Froman, Rodney Green, Ari Hoe-

ning, Eric Harland,John Riley e Hal Crook. 

Assistiu e participou em workshops com 

Jeff Ballard, Adam Cruz,Peter Erskin, Greg 

Bissonet, Dom Famularo, Vera Figueiredo, 

Billy Hart, Alexandre Frazão,Marc Miralta, 

Allan Ferber, David Freedman, Billy Coa-

bhan, John Riley e Dan Weiss. 

Já actuou nas melhores salas e festivais 

do país, tais como: Centro Cultural de Be-

lém, Casa da Música, Centro Cultural Vila 

Flor, Centro Cultural Europarque, Teatro Gil 

Vicente, Teatro do Circo, Teatro Sá de Mi-

randa, Teatro São Luiz, Festival de Jazz de 

Guimarães, Gaia’n’Jazz, Festival Seia jazz & 

blues, Festa do Jazz São Luiz, entre outros... 

Ganhou o primeiro prémio de Percussão 

(nível médio) no II Concurso de Jovens Inter-

pretes Vigo - Espanha (2004). Em 2006, obte-

ve também o primeiro prémio no concurso 

de bateria Tum-Pa-Tum-Pa na categoria 

D (nível superior) e, em 2008, após várias 

eliminatórias, venceu o Yamaha Drum Ses-

sions, na categoria de maiores de 18 anos. 

Em 2008, terminou a licenciatura em Ba-

teria – Jazz, na Escola Superior de Música 

e Artes do Espectáculo, sob orientação do 

Prof. Michael Lauren. 

Em 2010, foi convidado pela Casa da Música 

para o ciclo Novos Valores do Jazz. Actual-

mente, tem-se dado a conhecer à crítica 

O ano de 2010 testemunhou o lançamento 

do seu primeiro CD como líder Nebulosa 

que conta com a participação do saxofonis-

ta norte-americano Tim Berne, referência 

incontornável da música improvisada Nor-

te-Americana. 

Editado pela Cleanfeed, uma das mais 

prestigiadas editoras da actualidade, Nebu-

losa foi considerado por um conjunto alar-

gado de críticos nacionais e internacionais 

como um dos melhores discos do ano.

bIografIas

hugo carvalhaIs | contrabaIXo 

márIo costa | baterIa 

parceria

contrabaixo Hugo Carvalhais
piano e sintetizador Gabriel Pinto
bateria Mário Costa

Nebulosa é feito de melodias interrompidas, ritmos entrecortados, tempos que se suspen-

dem, crepitações de radiação, distribuídos por dez temas cuidadosamente arquitectados por 

Carvalhais, mas com amplo espaço para improvisação. Nebulosa Part V é o único trecho em 

que pulsa um swing “ortodoxo” , mas o sintetizador de ficção científica deixa claro que não 

estamos no Village Vanguard, nem sequer no planeta Terra. Impala podia ser uma balada 

jazz, mas captada por um radiotelescópio em Andrómeda. Nebulosa Part III começa com 

piano intimista e deambulante, mas o resto do quarteto entra sem aviso e instala uma tensão 

tremenda, com Berne a consumir-se em línguas de fogo. O CD termina em trio, num tema 

feito de éter e algumas notas rarefeitas.

José Carlos Fernandes, in revista Time Out

Imprensa sobre hugo carvalhaIs trIo “nebulosa”
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No ano em que o Conservatório Regional 

de Música de Viseu comemora 25 anos de 

existência, o Teatro Viriato acolhe, no âm-

bito do Espaço Aberto, um recital de piano 

por Madalena Soveral.

Ao longo da sua actividade de concertis-

ta e de investigadora, a pianista tem dado 

particular atenção ao reportório português 

para piano do século XX, colaborando com 

diversos compositores e intérpretes. Desde 

1980, que Madalena Soveral se apresenta re-

gularmente em concertos a solo, com or-

questra ou integrando diversas formações 

de música de câmara.

Aluna de sua mãe, Hélia Soveral, uma figu-

ra importante na história do Conservatório 
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01 out

recItal de pIano por madalena soveral
organização CONsERvAtÓRIO REGIONAL DE MÚsICA DE vIsEu

sáb 21h00 | 70 min.
Preços: 53 | 2,53 (Alunos e colaboradores do Conservatório Regional de Música de viseu) 
m/ 6 anos

APRESENTAçãO DO LIVRO dIVINA MúSICA ANTES DO RECITAL

eSPaço CrIança dISPonÍVeL

nacional e internacional através da par-

ticipação no disco de estreia Nebulosa, do 

contrabaixista Hugo Carvalhais.

Nasceu em 1977 na cidade do Porto, onde 

reside. Começou a estudar música aos 9 

anos. Aos dezoito anos ingressou no Con-

servatório de Música desta Cidade para 

estudar piano clássico onde teve o pri-

meiro contacto com o Jazz. A partir daí o 

seu interesse crescente pelo jazz levou-o a 

participar em alguns workshops e Semi-

nários, tendo a oportunidade de aprender 

com o contacto com músicos como Mário 

Rossi, Mário Laginha, Pedro Guedes, Geor-

ge Colligan, Don Byron, Cecil Bridgewater, 

entre outros. 

Estreou-se em disco no CD Nebulosa (cle-

enfeed 201) do contrabaixista Hugo Carva-

lhais, tendo recebido vários elogios pela 

crítica nacional e internacional. Neste 

trabalho discográfico teve a oportunidade 

de trabalhar com o baterista Mário Costa 

e com o aclamado saxofonista americano 

Tim Berne. Em concerto, tem actuado no 

grupo de Hugo Carvalhais onde partilha o 

palco com o saxofonista soprano francês 

Emile Parisien.

gabrIel pInto | pIano e sIntetIzador 

eSPaço aBerto… 
eLeS fazeM Seu, Por aLGuMaS horaS ou aLGunS dIaS, o teatro VIrIato
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alInhamento do recItal

I Parte

Yanacek - In the Mist

Berg - Sonata op.1

João Pedro oliveira - Mosaic, para piano e electrónica

II Parte

isabel soveral - Fragmentos

João Pedro oliveira - Pirâmides de Cristal

Liszt - Aux Cyprès de la Villa D’Este

Liszt - Legende nº2

piano Madalena soveral

Regional de Música de Viseu, a pianista es-

tudou ainda com Reine Gianoli, Marian Ry-

bicki e Claude Helffer. Em 1986, recebeu o 

prémio 900 Musicale Europeo.

Uma noite, dois espectáculos, uma aposta 

nas criações de artistas emergentes. Nar-

cisa, o primeiro espectáculo a ser apre-

sentado, retrata a mulher ao espelho que 

convoca as suas múltiplas personagens 

num desdobramento esquizofrénico dos 

seus “eus”, como uma forma de viver e en-

contrar o amor. Nesta peça, Margarida Gon-

çalves distingue-se pelas suas qualidades 

performativas, onde impera a componente 

gestual e uma linguagem clownesca e có-

mico-trágica. Já na segunda performance, 

as coreógrafas Elizabete Francisca e Tere-

sa Silva exploram a vivência num meio en-
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08 out

narcIsa 
encenação ANA LuENA interpretação MARGARIDA GONÇALvEs

leva a mão que eu levo o braço 
concepção e interpretação ELIzAbEtE FRANCIsCA e tEREsA sILvA

sáb 21h30 | 70 min. aprox.
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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tre dois opostos, o real e o falso, expondo o 

quão perto estes se encontram, se mistu-

ram e confundem. Leva a mão que eu levo o 

braço venceu o concurso de Jovens Criado-

res  2010 e foi seleccionado para o festival 

1º Andar – Mostra de Criadores Emergentes, 

Covilhã.

Narcisa, a mulher ao espelho que convoca as suas múltiplas personagens num desdo-

bramento esquizofrénico do seus “eus”, como uma forma de viver e encontrar o amor. 

Um amor igualmente narcisista e solitário. Narcisa cria ironicamente e compulsiva-

mente universos de fantasia quotidiana como recusa do seu regresso ao mundo real. A 

metamorfose operada na personagem é apresentada e explorada na representação da 

intérprete, sem recorrer a nenhum texto, objecto ou mudança de figurino. Vive suspensa 

no seu espaço “montra” onde expõe os seus “eus” que ama e odeia profundamente. Ela 

é a sua própria líder mas também a sua criada. O seu espelho invisível e imaginário é 

o público. Ela cria-se e recria-se. Em Narcisa, Margarida Gonçalves distingue-se pelas 

suas qualidades performativas, nas quais impera a componente gestual e uma lingua-

gem clownesca e cómico-trágica.

NARCISA

criação e direcção Ana Luena
Interpretação e co-criação Margarida Gonçalves
desenho de luz eduardo Abdala
direcção técnica Visualight
produção Teatro Bruto

Nasceu em 1974. Finalizou o curso de Ceno-

grafia e Figurinos da ACE em 1995, ano em 

que iniciou também a sua actividade pro-

fissional. Frequentou, em 2007, o curso de 

Encenação, da Escola Superior de Teatro e 

Cinema de Lisboa. Fundou o Teatro Bruto, 

onde faz direcção artística, os cenários e os 

figurinos dos espectáculos da companhia. 

Encenou os seguintes espectáculos: Re-

féns, Nenhures, Saturno, Vou Mudar a Cozi-

nha, Ege, Boca e Sanguenall, entre outros. 

Desenhou figurinos para Paulo Ribeiro, 

Jerky Klesyk, Rogério de Carvalho, João 

Garcia Miguel, Nuno Carinhas, José Car-

retas, Ricardo Pais, José Wallenstein, entre 

outros. É colaboradora em vários projectos 

da Casa da Música.

Nasceu no Porto em 1975. Frequentou o 

curso Teatro/Interpretação na Academia 

Contemporânea do Espectáculo no Porto 

(ACE), e a École Philipe Gaulier em Lon-

dres. Participou em diversos workshops, 

destacando Movimento para Actores dirigido 

por Jean Paul Buchieri, Movimento para Ac-

tores por Peter Michael Dietz e Teatro Invisí-

vel por John Mowat. 

Iniciou a sua actividade profissional em 

1997 com o Teatro Bruto. Trabalhou, como 

actriz, com Joana Providencia (CCB), Peta 

Lilly, José Carretas, André Riot Sarcey, 

Kuniaki Ida, Marcos Barbosa, José Wal-

lenstein, António Capelo e António Fonseca 

(Teatro Nacional São João), Joaquim Benite 

e Rogério de Carvalho (Companhia de Tea-

tro de Almada), John Mowat (Companhia do 

Chapitô, e UAU Produções), Paulo Ribeiro 

(Companhia de Dança Paulo Ribeiro), Marta 

Lapa (Escola de Mulheres-Oficina de Tea-

tro), entre outros. Através do Teatro Viriato, 

participou no Projecto Escolas, onde desen-

volveu um trabalho criativo com alunos do 

5º ao 9º ano de escolaridade. Trabalhou 

como assistente ao movimento no espectá-

culo Uma Família Portuguesa, encenado por 

Cristina Carvalhal.

bIografIas

ana luena | encenadora

margarIda gonçalves | Intérprete 

Duas pessoas partilham a mesma atmosfera, um lugar-limite que parece apontar para 

um destino certeiro. É neste percurso a dois que as coreógrafas Elizabete Francisca e 

Teresa Silva questionam os lugares adquiridos e testam a elasticidade das definições e 

do que é sentido como definitivo. Através da Dança, exploram a vivência entre dois opos-

tos, o real e o falso, o quão perto estes se encontram, se misturam e se confundem. Por 

LEVA A MÃO QUE EU LEVO O BRAçO
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Num lugar que pode ser limite duas pessoas partilham uma atmosfera que parece apon-

tar para um destino certeiro. É neste percurso claramente inevitável que nos propusemos, 

com este trabalho, a questionar os lugares aparentemente dados como fixos e a testar a 

elasticidade das definições e do que é mais definitivo. Explora-se a vivência num espaço-

entre, num meio entre dois opostos, expondo o quão perto estes se encontram, se misturam 

e confundem. Por outro lado, procurámos a confrontação com a inevitabilidade de certos 

acontecimentos, trazidos para dentro de cena, que por serem realmente reais, colocam em 

diálogo a veracidade e a artificialidade das situações, levando a cenários absurdo-irónicos. 

Can you replace me when I die? 

É querer tirar o chão debaixo e explorar as possibilidades do abismo, sem cair realmente.

elIzabete francIsca e teresa sIlva 
sobre LEVA A MÃO QUE EU LEVO O BRAçO

concepção e Interpretação elizabete Francisca e Teresa silva 
assistência à criação Miguel Pereira, sofia Dias e Vítor Roriz 
música Bang, bang, de Nancy sinatra 
figurinos António Mv 
apoio Fórum Dança/edifício, Ponto de encontro Cacilhas e esD 

Nasceu em Joanesburgo, 1985. Começa 

os seus estudos em artes visuais e em 

2007 licencia-se em Design Industrial na 

ESAD-CR. Coopera com vários artistas 

apresentando trabalhos ao nível das artes 

plásticas e design, destacando os projectos 

Experimenta o Campo (EXOC); Castaside The 

Law com Patrícia Silva e 3º ANDAR DTO Bru-

ce Willis, com os designers Bruno Carvalho, 

Nicolaas Leach e Paula Frazão, e com o co-

reógrafo Miguel Pereira. 

Depois de alguns meses na Escola Superior 

de Dança, ingressa em 2009 no Programa 

de Pesquisa e Criação Coreográfica (PEPCC), 

do Fórum Dança, onde trabalhou com Vera 

Mantero, Meg Stuart, Miguel Pereira, Fran-

cisco Camacho, Deborah Hay, Mark Tom-

pkins, Loic Touzé, Deborah Hay, João Fia-

deiro, Lisa Nelson entre outros. Trabalhou 

como intérprete para Ana Borralho & João 

Galante, Mariana T. Barros, Rita Natálio; 

como colaboradora de criação/dramaturgia 

para os últimos solos de Mariana T. Barros 

e como assistente de ensaio para Francisco 

Camacho, em R.I.P. 

Ao mesmo tempo começa a desenvolver 

o seu próprio trabalho com o solo Porque 

quando se torna um nó já deixou de ser um 

laço e Leva a mão que eu levo o braço com 

Teresa Silva. É convidada a participar no 

grupo de pesquisa e estudo Encontros 

Rumo, organizado por Vera Mantero e para 

o projecto Around the Table, do coreógrafo 

Loic Touzé.

Nasceu em Lisboa, em 1988. Iniciou os 

seus estudos na área da Dança na Escola 

de Dança do Conservatório Nacional, onde 

obtém o Diploma de Bailarina Profissional 

em 2006. É licenciada pela Escola Superior 

de Dança, em 2009, ano em que igualmen-

te finaliza o PEPCC - Programa de Estudo, 

Pesquisa e Criação Coreográfica, ministrado 

pelo Fórum Dança. Neste curso, tem for-

mação com Deborah Hay, Meg Stuart, Vera 

Mantero, Loïc Touzé, Francisco Camacho, 

Jeremy Nelson, João Fiadeiro, Julien Ha-

milton, Miguel Pereira, Lisa Nelson, Mark 

Tompkins, Patrícia Portela e João Tabarra 

entre outros. 

Como intérprete destaca o seu trabalho 

com Tânia Carvalho, Ana Borralho e João 

Galante, Sofia Dias e Vítor Roriz, Vera Man-

tero e PEPCC, Maria Ramos, Mariana Teng-

ner Barros e Rui Lopes Graça. Desde 2008, 

desenvolve o seu trabalho como criadora, 

destacando-se o solo Ocooo, A vida enorme/

La vie en or, criado em colaboração com 

bIografIas

elIzabete francIsca | coreógrafa 

teresa sIlva | coreógrafa 

outro lado, ambas confrontam-se com a inevitabilidade de certos acontecimentos, que 

colocam em diálogo a veracidade e a artificialidade das situações, conduzindo o público 

a cenários absurdo-irónicos. Leva a mão que eu levo o braço venceu o concurso de Jovens 

Criadores, 2010 e foi seleccionado para o festival 1º Andar – Mostra de Criadores Emergen-

tes, pela Quarta Parede, Covilhã.
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Agarrar o Amarelo, descobrir onde ele 

se esconde e porquê se esconde são os 

pressupostos da peça criada por Catarina 

Requeijo. Desafiada, em 2009, a criar um 

espectáculo a partir desta cor, a encena-

dora pensou inicialmente em fazer uma 

abordagem sensorial, tendo em conta as 

reacções opostas que este tom proporcio-

na: ora é amargo como limão, ora é doce 

como o mel. 

No final, o Amarelo acabou por se impor 

como um universo clownesco, próximo da 

visão descomprometida com que as crian-

ças olham para o mundo. 
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13 a 15 out

amarelo 
de CAtARINA REQuEIJO

qui 15h00 | sex 10h30 e 15h00 | 35 min. s/ intervalo
Público-alvo dos 3 aos 5 anos
Lotação 50 crianças
Preço 13

sáb 11h30 | 35 min. s/ intervalo
Público-alvo Famílias
Preço 2,53

Maria Lemos, Leva a mão que eu levo o bra-

ço, criado em colaboração com Elizabete 

Francisca e a adaptação do solo Conquest 

de Deborah Hay. É convidada a participar 

no grupo de pesquisa e reflexão Encontros 

Rumo, organizado por Vera Mantero.
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O resultado é um retrato de uma pequena 

ilha, em que os habitantes só gostam des-

ta coloração. Sem juízos de valor, Catarina 

Requeijo apresenta uma imagem do que 

acontece quando as pessoas só apreciam 

aquilo que conhecem. O que não é neces-

sariamente mau. 

Num registo cómico, a encenadora explora 

a criatividade, inteligência e raciocínio ab-

surdo dos mais jovens.

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

co-produção Truta, Teatro Maria Matos e Centro Cultural Vila Flor
a truta é uma estrutura financiada por Ministério da Cultura e DgArtes 

Nasceu em 1973, em Angola. Tem o curso 

de formação de actores da Escola Supe-

rior de Teatro e Cinema. Iniciou o seu per-

curso teatral em 1990 no TEUC (Teatro dos 

Estudantes da Universidade de Coimbra). 

Profissionalmente trabalhou, entre ou-

tros, com Konrad Zschiedrich, Luís Cas-

tro, Tiago Rodrigues, Luís Miguel Cintra, 

Luís Gaspar, Nuno Cardoso, Marcos Bar-

bosa, Madalena Vitorino, Jorge Andrade, 

António Pires, Cristina Carvalhal e Miguel 

Moreira.

Co-encenou e interpretou, com Joana 

Seixas, In-ter-va-lo (1999), de Jaime Sala-

zar Sampaio, e com Luís Gaspar, Morrer 

(1999), de José Maria Vieira Mendes, a par-

tir da obra homónima de Arthur Schnitz-

ler. Participou nalgumas séries televisivas, 

entre elas, Até Amanhã Camaradas (2004), 

realizada por Joaquim Leitão.

Em Cinema, participou na curta-metra-

gem B.D. (2004), realizada por Jacinto Lu-

cas Pires e na curta-metragem Piquenique 

A Associação Cultural Truta nasceu em 

2003, por iniciativa de um grupo de criado-

res, com formação na área do Teatro, tendo 

em vista a realização dos seus projectos. 

Entendendo o trabalho em grupo como 

sinónimo de preservação das múltiplas 

individualidades e de abertura ao exterior, 

procura trabalhar com diferentes artistas. 

Desta forma, acolheu o projecto Amarelo 

de Catarina Requeijo, que tem trabalhado 

regularmente como actriz com vários en-

cenadores e que encenou recentemente 

Sagrada Família, de Jacinto Lucas Pires, na 

Culturgest.

nas ilhas assolapadas, realizada por Jeanne 

Waltz (2009).

Desde 1999, colabora regularmente em 

projectos dirigidos a um público infantil, 

em entidades como o Centro de Pedagogia 

e Animação do Centro Cultural de Belém, o 

Centro Cultural Vila Flor, a Culturgest (Fes-

tival Panos), Festival MotelX, Teatro Maria 

Matos, Teatro da Trindade, Casa das Histo-

rias-Paula Rego e Artemrede.

bIografIas

catarIna requeIJo | encenação e Interpretação

truta – assocIação cultural
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Rosmersholm, uma velha casa senhorial 

nos arredores de uma pequena cidade jun-

to a um fiorde no oeste da Noruega, serve 

de cenário à peça escrita pelo dramaturgo 

norueguês Henrik Ibsen, em 1886. É nes-

ta habitação que mora Johannes Rosmer, 

que renunciou ao cargo de pároco, após o 

suicídio da sua mulher Beata. Mas os seus 

crescentes ideais liberais tornam-no ob-

jecto de suspeição entre os notáveis da co-

munidade que também desaprovam a pre-

sença, em sua casa, de uma mulher mais 

nova, Rebecca West, antiga companheira 

da sua falecida mulher. Enquanto a relação 

entre Rosmer e Rebecca se aprofunda e o 

isolamento do novo casal aumenta, mais as 

pressões morais da comunidade os precipi-

tam, inexoravelmente, para o seu destino: a 

morte.

©
 J

os
é 

P
ed

ro
 s

ou
sa

/t
an

ka
nt

io
n

teatro

15 out

rosmersholm 
de HENRIK IbsEN

encenação GONÇALO WADDINGtON

sáb 21h30 | 120 min. 
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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Nasceu em 1977. Tem o Curso da Escola 

Profissional de Teatro de Cascais. 

Estreou-se no Teatro, em 1995, com Portu-

gal Anos 40, de Luís Francisco Rebelo, en-

cenação de Carlos Avilez no Teatro Experi-

mental de Cascais; após o qual trabalhou 

com Fernando Heitor em A Importância de 

Ser Amável, no São Luiz, com Maria Emília 

Correia em O Gato Que Chove e Divisão B-

Parque, com Luís Miguel Cintra em A Ci-

dade, com Cristina Carvalhal em Cândido e 

De que Falamos quando Falamos de Amor, 

co-encenada por João Vieira, com Marco 

Martins em Quando o Inverno Chegar, de 

José Luís Peixoto; com Tiago Guedes em 

The Pillowman, no Teatro Maria Matos, 

com John Retallack em Romeu e Julieta, 

no Teatro São Luiz; com Jorge Silva Melo 

em Animais Domésticos e Conferência de 

Imprensa e outras Aldrabices; com Luísa 

Pinto em Dalí, com Bruno Bravo em Um 

Conto de Natal: Variações de Dickens, End-

game, O Homem do Pé Direito e Frankens-

tein; com Miguel Seabra em Para Além do 

Tejo; com Almeno Gonçalves em A Saque, 

com João Lagarto em Ninguém Ficará 

Imune. 

Natural do Porto estreou-se aos 17 anos 

na Companhia Seiva Trupe, tem trabalhado 

em Teatro, Cinema e televisão.

Em Teatro, nomeadamente com Miguel 

Seabra na companhia Teatro Meridional, 

Gonçalo Amorim com a Mãe, de Brecht e 

Shopping and Fucking, de Mark Ravenhill, 

Solveig Nordlung em La Música, de Mar-

guerite Duras, Nuno P. Custódio em VLCD, 

criação colectiva. Em Cinema, participou 

em Alice, de Marco Martins, Adriana, de 

Margarida Gil, Alta Fidelidade, de Tiago 

Guedes, Jaime, de António Pedro Vasconce-

los. Em Espanha, integrou o elenco da serie 

Pepe Carvalho. Recentemente participou 

em Hotel Lutécia, de Tiago Rodrigues, em 

Durações de um Minuto, de Marco Martins e 

Clara Andermatt, em Tempo Final, de Pedro 

Varela, uma série para a RTP1, e em Laços 

de Sangue, uma novela do canal SIC.

Tem formação profissional em Teatro, Clown 

e Comédia d’ell Arte.

Colaborou com companhias como o Tea-

troesfera, os Primeiros Sintomas, o Teatro 

Meridional ou os Artistas Unidos. 

Na televisão, protagonizou a série Até Ama-

nhã Camaradas, de Joaquim Leitão. No Ci-

nema, participou em Alice, de Marco Mar-

tins; Coisa Ruim e Entre os Dedos, de Tiago 

Guedes e Frederico Serra; Mal Nascida, de 

João Canijo e mais recentemente protago-

nizou Águas Mil, de Ivo M. Ferreira a estrear 

em 2011. Encenou, em 2007, Comida, de Mi-

guel Castro Caldas. 

Em 2009, encenou e escreveu, com Tiago 

Rodrigues a peça O que se Leva desta Vida, 

co-escrita com João Canijo. Colabora com 

a companhia holandesa Dood Paard que 

recentemente estreou a peça Answer Me, 

de Gerardjan Rijnders que estreou em Ju-

nho de 2010 no Festival Alkantara. 

Escreveu, produziu e realizou a curta-me-

tragem Nenhum Nome que teve a sua es-

treia internacional no Festival de Cine Las 

Palmas de Gran Canaria. A estreia nacio-

nal foi no IndieLisboa’10 onde ganhou uma 

menção honrosa Prémio SIGNIS Árvore da 

Vida.

bIografIas

gonçalo WaddIngton | actor, encenador, produtor e argumentIsta

carla macIel | actrIz

Rosmersholm é uma peça sobre mudança 

social e política em que as classes tradi-

cionalmente dominadoras abandonam o 

direito de impor os seus ideais ao resto da 

sociedade.

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

texto Henrik ibsen
encenação Gonçalo Waddington 
Interpretação Gonçalo Waddington, Carla Maciel,
Pedro Lacerda, Peter Michael, Mónica Garnel
e Tiago Rodrigues
cenário Fernando Ribeiro 

figurinos Carla Maciel 
desenho de luz José Álvaro Correia 
vídeo Gonçalo Waddington e Mário Costa
produção CCB e Take it easy
apoio Fundação Calouste Gulbenkian
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Nasceu em 1971, completou o curso de 

formação de actores na Escola Superior 

de Teatro e Cinema. Desde 1997 trabalha 

como actor em Teatro, Televisão e Cinema. 

Colaborou com Luís Miguel Cintra, com 

Christine Laurent noTeatro da Cornucópia, 

com Jorge Silva Melo e José Maria Vieira 

Mendes nos Artistas Unidos, com Carlos 

Pessoa no Teatro da Garagem e com Tonan 

Quito na Truta, entre outros. Em Cinema 

com Jeanne Waltz, com José Fonseca e 

Costa, com Seixas Santos, com Edgar Fel-

dman e com Catarina Ruivo. Em Televisão, 

fez recentemente a ultima temporada do 

Conta-me como foi, a telenovela Vila Faia 

e Lua Vermelha. Fez, em 2001, a École de 

Maîtres dirigida por Maximo Castri e Jac-

ques Lassale.

Nasceu em 1975 em Neuss, Alemanha. Faz 

Cinema desde 1987 tendo trabalhado com 

Jom Tob Azulay, Serge Moati, John Lvoff, 

Maria de Medeiros, José Carlos de Olivei-

ra, Mark Riviere, Patrice Chereaux, Leonel 

Vieira e Orlando Fortunato, entre outros. 

Concluiu o curso superior de Teatro da 

ESTC em 1996. Em Teatro trabalha desde 

1996 e trabalhou com os seguintes ence-

nadores. Adriano Luz, António Feio, Bruno 

Bravo, Rui Luís Brás, José Wallenstein, 

Nuno Cardoso, Alexandre Lyraleite, Paula 

Sousa, entre outros.  

Trabalha em televisão de forma muito es-

porádica desde 1990, em locuções desde 

1991 e dobragens de filmes e séries de de-

senhos animados e jogos desde 1994. Tam-

bém fez publicidade de imagem e Teatro 

Radiofónico.

Nasceu a 7 de Maio de 1974 em Lisboa. 

Estreou-se como actriz em 1992 com Filipe 

La Féria na peça As Fúrias, de Augustina 

Bessa Luis.

Foi dirigida por Carlos Avillez, João Mota, 

Rui Mendes, Artur Ramos, Manuel Coelho, 

Nuno Carinhas, Lyra Leite, André E. Teodó-

sio, Luís Fonseca, João Brites, Miguel Sea-

bra, Gonçalo Amorim, Natália Luísa, Bruno 

Bravo e Nelson Boggio.

Nasceu na Amadora, em 1977. Actor, dra-

maturgo, produtor e encenador. É direc-

tor artístico do Mundo Perfeito, estrutura 

criada em 2003, na qual produziu mais de 

quinze espectáculos que foram apresen-

tados em cerca de dez países. Dirige os 

ESTÚDIOS, encontro anual de criação en-

tre artistas portugueses e estrangeiros em 

Lisboa, no Teatro Maria Matos. 

É professor de Teatro convidado na escola 

PARTS, em Bruxelas, dirigida pela coreó-

grafa Anne Teresa De Keersmaeker, da 

companhia Rosas, e também no Mestrado 

The Autonomous Actor da Universidade de 

Estocolmo. Em Portugal, também leccio-

nou na Escola Superior de Música e Artes 

do Espectáculo do Porto, no Balleteatro, na 

Universidade de Évora e na Escola Supe-

rior de Dança em Lisboa. 

Desde 1998, trabalha regularmente como 

actor e criador com a companhia belga 

STAN, em espectáculos falados em fran-

cês e inglês, apresentados na Bélgica, Ho-

landa, Noruega, Suécia, Alemanha, Áus-

tria, Reino Unido, Portugal, França, Síria, 

Líbano, Egipto, Marrocos e Tunísia entre 

outros. Em Portugal também trabalhou 

com a SubUrbe, os Artistas Unidos, entre 

outras companhias. 

Entre 2004 e 2007, dirigiu o projecto Urgên-

cias, destacado como um projecto de refe-

rência no plano da criação dramatúrgica em 

Portugal e levando à criação e montagem 

de 22 textos inéditos de alguns dos mais 

importantes nomes da nova dramaturgia 

portuguesa. Dirigiu o projecto Influências, 

promovendo a produção de espectáculos 

de criadores emergentes, entre os quais se 

destaca John Romão, entre outros.

Como dramaturgo, além de peças em co- 

-autoria, donde se destacam Duas Metades 

com Patrícia Portela e Yesterday’s Man, 

com Rabih Mroué e Tony Chakar, é o au-

tor de A Mulher Que Parou, Coro dos Maus 

Alunos, Bela Adormecida e Se uma janela se 

abrisse. Esta última peça, que também en-

cenou, foi nomeada para o Prémio Autor de 

Melhor Espectáculo de Teatro de 2010. 

Em Cinema, destaca-se Mal Nascida, de 

João Canijo, trabalho que lhe valeu o Pré-

mio de Melhor Actor Secundário da GDA.

Desde 1999, trabalha regularmente na Casa 

Conveniente sob a direcção de Mónica Calle.

No Cinema, trabalhou com os realizadores 

Jorge Crámes e Paulo Belém, Luís Fonseca 

e Raquel Freire.

pedro lacerda | actor

peter mIchael  | actor

mónIca garnel  | actrIz

tIago rodrIgues | actor
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A procura do campo aberto, espaço imen-

so onde a pesquisa, fruição e insubmissão 

são ainda possíveis, é a essência que move 

e caracteriza o trio de cordas Open Field 

String Trio. 

O colectivo assume um feixe de possibilida-

des onde confluem linguagens frequente-

mente vistas como inconciliáveis.

Formado por três músicos da nova geração 

portuguesa Open Field String Trio tem dado 

provas de possuir uma visão musical muito 

abrangente, capaz de captar num só fôlego 

a energia e a frugalidade do jazz. 

Os três músicos têm tido a oportunidade 

de cruzar caminhos com músicos bastante 

diferentes e conceituados como é o caso do 

clarinetista italiano Renato Ciunfrini ou do 

pianista norte-americano Burton Greene.
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open fIeld strIng trIo
qua 22h00 | 60 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos
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parceria

viola d’arco João Camões
guitarra clássica Marcelo dos Reis
contrabaixo José Miguel Pereira

Nascido a 20 de Dezembro de 1984 em Lis-

boa, é um guitarrista que trabalha na área 

do jazz e da improvisação livre.

Com actividade pública desde o ano de 

2000, inicia a sua actividade como músico 

em bandas de rock alternativo e experi-

mental, dedicando-se posteriormente ao 

jazz e à música improvisada, tendo estu-

dado no Conservatório de Música Silva 

Marques, Escola JB Jazz e participado em 

vários workshops e masterclasses.

Nos últimos anos tem actuado em grupos 

de formação variável, onde teve a oportu-

nidade de colaborar com Burton Greene, 

Elliott Sharp, Paulo Curado, Renato Cuin-

frini entre outros músicos da cena impro-

visada nacional e internacional.

É membro integrante dos projectos Open 

Field String Trio e AJM Collective, com 

actuações no Portalegre Jazz Fest, Cork 

Guiness Jazz Festival, Out.Fest, 3D Jazz, K4 

Klub (Praga), Mezzanin (Brno), Hello Ope-

rator (Dublin), entre outras salas e clubes 

por todo o Portugal. Recentemente for-

mou o seu quarteto que em breve terá a 

sua apresentação pública. É colaborador 

da revista jazz.pt, membro associado do 

Jazz ao Centro Clube e um dos membros 

organizadores do Double Bill – Ciclo de Mú-

sica Improvisada.

Nasceu em Coimbra em 1983. Começou 

os seus estudos musicais aos 7 anos com 

o pedagogo Virgílio Caseiro. Aos 12 anos 

ingressou no Conservatório de Música de 

Coimbra no curso de violino e aos 16, já na 

classe do professor João Ventura, trocou o 

violino pela viola d’arco, um instrumento 

que tem um timbre e uma tessitura que lhe 

agradam mais. Actualmente, prossegue os 

seus estudos, a nível particular, com Sa-

muel Barsegian.

Recentemente, descobriu o meio fervilhan-

te da música improvisada e criativa em Lis-

boa. Toca actualmente no Open Field String 

Trio, no quinteto Woods, num trio com Ro-

drigo Pinheiro e Miguel Mira e na Variable 

Geometry Orchestra.

Foi ainda director fundador da revista de 

divulgação cultural da Associação de Es-

tudantes do Conservatório de Música de 

Coimbra, 440Hz.

Natural de Viseu, fez estudos universitários 

em Coimbra, na área das ciências sociais. 

A música (com especial ênfase para o jazz) 

começou a desempenhar um papel impor-

tante na sua vida pouco depois de fazer 20 

anos, primeiro na divulgação e produção, 

somente depois como músico. Desde essa 

altura, tem tido como professores de con-

trabaixo pessoas generosas como Miguel 

Calhaz, Stefano Senni, Rui Morais e Alexan-

dre Ioffe.

Tão importantes quanto estas aprendiza-

gens mais formais, têm sido os contac-

tos com músicos como Hernâni Faustino, 

Marcelo dos Reis, Renato Ciunfrini, Elliott 

Sharp, Burton Greene, João Camões, 

Manuel Ara Gouveia, João Apolinário e 

D’Incise e a participação em workshops 

com William Parker, Daniel Levin, Jason 

Hwang e Will Winant e Paulo Curado.

Residente em Coimbra, desenvolve traba-

lho no seio do JACC – Jazz ao Centro Clube, 

do qual é membro da direcção, colaboran-

do igualmente com a publicação jazz.pt (re-

vista bimestral de jazz). Como membro do 

AJM Colective, promove e produz o ciclo de 

música Double Bill (Coimbra).

Actuou em vários festivais, em Portugal 

e no estrangeiro, dentre os quais convirá 

destacar o Cork Guiness Jazz Festival (Cork, 

Irlanda), o Portalegre Jazz Fest (Portalegre, 

Portugal), o Out.Fest (Barreiro, Portugal) e 

o 3D Jazz (Figueira da Foz, Portugal).

bIografIas

marcelo dos reIs | guItarra clássIca

João camões | vIola d’arco

José mIguel pereIra | contrabaIXo
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Rui Catalão apresenta em Dentro das Pa-

lavras, peça que surgiu durante o período 

em que viveu na Roménia, um balanço 

de dez anos a privar com a Dança e com 

bailarinos. O seu trabalho reflecte sobre o 

progressivo afastamento da Dança em re-

lação à linguagem falada enquanto princi-

pal meio de expressão, mas também revela 

como a vida do corpo sofre esta mudança 

comunicacional.

Na matriz do projecto encontram-se as 

dicotomias isolamento – comunicação, 

ocultação – revelação. Dentro das Palavras 

procura trazer à superfície um dos dile-

mas das artes e do pensamento contem-

porâneo que melhor sobreviveram ao fim 

do modernismo: a relação entre verdade e 

ficção, entre personalidade e personagem, 

entre privado e público.
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 dentro das palavras 
de RuI CAtALÃO

sáb 21h30 | 120 min. c/ intervalo
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos
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autor e Intérprete Rui Catalão 
luz Eduardo Pinto
gestão de projectoTânia Márcia Guerreiro 
produçãoPI – Produções Independentes
co-produtores Centro Nacional de Dança de Bucareste (Roménia), Atelier Real, Galeria Zé dos Bois (ZDB) e PerFormas
projecto financiado por Ministério da Cultura e Direcção-Geral das Artes

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

A palavra inglesa character significa personalidade e personagem. Se imaginarmos um solo 

intitulado My character, estão criadas as condições para uma peça que pode consistir num 

retrato psicológico na primeira pessoa (quem sou), mas também denunciar o dispositivo 

fictício (o que represento). Na língua portuguesa, personalidade e personagem, tal como 

ser e representar, são termos antitéticos. O objectivo deste trabalho é apagar a linha que os 

separa.

Dentro das Palavras representa um balanço de dez anos a trabalhar na dança, a privar com 

bailarinos, e teve origem durante o período em que vivi na Roménia e trabalhei no CNDB 

(Centrul National al Dansului din Bucuresti). Reflecte sobre o seu progressivo desligamento 

da linguagem falada como principal meio de expressão, mas também como a vida do corpo 

sofre essa mudança.

As dicotomias isolamento-comunicação, ocultação-revelação, estão na matriz do projecto, 

que procura trazer à superfície um dos dilemas das artes e do pensamento contemporâneo 

que melhor sobreviveram ao fim do modernismo: a relação entre verdade e ficção, entre 

personalidade e personagem, entre privado e público.

Nas suas deambulações pelo passado, que decidiu dividir em quatro episódios, recupera 

datas, confidencia traumas e reflecte sobre o seu próprio processo de criação, partilhando 

dúvidas e certezas com os espectadores, a quem se dirige directamente. Assume que este 

projecto resultou de uma depressão nervosa, mas não gosta de o ver como uma catarse: 

optou por explorar a sua relação com o corpo e as memórias que o habitam, fazendo uso da 

experiência de dez anos a trabalhar com coreógrafos e bailarinos. 

Bárbara Cruz, in revista Time Out

São histórias que só são dele porque é ele que as conta, como se as tornasse presentes. His-

tória que ele partilha, como se se chamasse Rui Catalão e fosse um intérprete de um texto 

que um tal Rui Catalão concebeu e deixou em aberto até vir um Rui Catalão dizê-lo. 

Tiago Bartolomeu Costa, in jornal Público

ruI catalão sobre dENtRO dAS PALAVRAS

Imprensa sobre dENtRO dAS PALAVRAS

O trabalho de Rui Catalão tem-se caracte-

rizado pela diletância. Em Portugal, antes 

do seu primeiro solo, apresentou apenas: 

Elogio da classe política portuguesa (ZDB, 

2004); e Untitled, Still Life (ZDB, 2009) em 

colaboração com João Galante e Ana Bor-

ralho. Na Roménia, apresentou Atît de 

frageda (2006), Coada soricelului (2007) e 

Follow that summer (2008), fazendo ainda 

as séries de improvisação Acum totsi îm-

preuna e Rui (Centrul National al Dansului 

Bucuresti).

Jornalista do Público nos anos 90 (actual-

mente escreve sobre literatura para o 

suplemento Ipsilon), iniciou em 2000 uma 

colaboração formativa com o coreógrafo 

João Fiadeiro, que culminou nas peças 

O que eu sou não fui sozinho e Existência. 

Trabalhou também com Miguel Pereira 

(Portugal), Brynjar Bandlien (Noruega), 

Mihaela Dancs, Manuel Pelmus e Mada-

lina Dan (Roménia). 

bIografIas

ruI catalão
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No Cinema, é co-autor dos argumentos O 

capacete dourado (2008) e Morrer como um 

homem (2009). Como actor participou em A 

cara que mereces (2006).

Fernando Pessoa definia-se como “um 

drama em gente” e inventou outras gentes 

para viverem o seu drama: os heterónimos. 

Sentado à mesa do seu café favorito, Fer-

nando Pessoa criava as suas personagens 

e definia-lhes a vida e também a morte. 

Nesta oficina, os participantes serão de-

safiados a criar o seu próprio heterónimo, 

descobrindo-lhe a identidade e a sua his-

tória. No final, as personagens rabiscadas 

nos guardanapos ganham corpo e vida pró-

pria.
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pessoal e IntransmIssível 
orientação MIGuEL FRAGAtA

ter a sex 10h30 e 15h00 | 120 min.
Público-alvo 2º ciclo do Ensino básico | Lotação 1 turma /sessão | Preço 13
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Nesta oficina, os professores terão a opor-

tunidade de experimentar as propostas 

que são levadas a cabo pelos alunos em 

Pessoal e Intransmissível e de as descons-

truir, analisando o seu sentido, método e 

propósito. O objectivo é apontar pistas de 

trabalho para uma abordagem não conven-

cional a Fernando Pessoa, enquanto autor, 

à sua obra e às suas pessoas.
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transmIssível e pessoal 
orientação MIGuEL FRAGAtA

qua 19h30 às 22h30 | Público-alvo Professores
Lotação 16 participantes | Preço 153

Em Nothing’s ever yours to keep, Sofia Dinger 

reflecte sobre o processo de perda e cons-

trução de cada pessoa e sobre situações, 

coisas e momentos que  ninguém guarda 

para sempre. Como a despedida de um pai.

Na performance, a artista revela uma es-

pecífica tarde em que ensinou o pai a des-

pedir-se dela, ou melhor, a cantar para se 

despedir dela ao som de Tom Waits e do 

verso Daddy’s never coming back. 

Tentativa de fixar um ataque de pânico em 

algo vagamente doce, Nothing’s ever yours 

to keep é uma resenha da inversão de tem-

pos, das contradições, das simultanei-

dades, das observações, das horas e das 

lembranças da artista.

teatro
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nothIng’s ever yours to keep 
de sOFIA DINGER

sex 21h30 | 35 min.
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL

PROGRAMAÇÃO · tRI-CICLO



68 69

concepção 
e Interpretação sofia Dinger
fotografia Catarina Vaz

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

Nasci em Arouca. Aos dez anos, mudei 

para o Porto. Aos vinte anos, mudei para 

Lisboa. Aos vinte e cinco, vivi em São Pau-

lo. E, agora, estou em Lisboa outra vez. 

Sou actriz de formação (cursos da A.C.E. e 

da E.S.T.C.) e agora começo a minha inves-

tida mais consciente num trajecto como 

criadora algo solitária. Desde que “acabei” 

a Escola, tenho procurado formações para 

alargar as minhas possibilidades imagé-

ticas e performativas (com pessoas como 

Mónica Calle, João Fiadeiro, Carlota Lagi-

do, Ângela Schanelec, Olga Mesa..).

Colaborei em projectos de Dinis Machado 

e do colectivo Há.que.dize.lo. Este ano, es-

tive em cena com a peça Noites Brancas, 

encenada por Francisco Salgado, criei o 

meu primeiro solo Nothing´s ever yours to 

keep #1 (apresentado no Festival 1ºAndar, 

organizado pela Quarta Parede) e participei 

no espectáculo Inferno, de Mónica Calle. 

Em Março de 2011, participei no Labora-

tório de Biografia promovido pelo Teatro 

Maria Matos que culminou na criação da 

peça Nothing’s ever yours to keep #2, apre-

sentada no Teatro Turim, Lisboa e no Fes-

tival Formas 2011, em Tavira.

bIografIas

sofIa dInger

Pina, de Wim Wenders, é um filme dedicado 

a Pina Bausch, com o Tanztheater Wupper-

tal, sobre a obra única da extraordinária 

coreógrafa alemã que morreu em 2009. É 

uma viagem sensual e deslumbrante atra-

vés das coreografias dançadas no palco e 

em locais da cidade de Wuppertal, cidade 

que durante 35 anos foi a casa e o centro 

de criatividade de Pina Bausch.
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03 nov

pIna 
de WIM WENDERs

qui 15h00 | 100 min.
Público-alvo Ensino secundário | Preço 13

qui 21h30 | 100 min. 
Preços: 53 | 43 (Amigos do teatro viriato e sócios do Cine Clube de viseu)*
todos os públicos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL

PROJECÇÃO FORMAtO DvD
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um filme de Wim Wenders
coreografias Pina Bausch
stereographer Alain Derobe
director de fotografia Hélène Louvart e Jörg Widmer
montagem Toni Froschhammer
consultores artísticos Dominique Mercy e Robert sturm
director artístico Peter Pabst
guarda-roupa Marion Cito e Rolf Borzik
directores musicais Matthias Burkert e Andreas eisenschneider
música original Thom Hanreich
produtores associados Heiner Bastian, stefan Rüll, stephan Mallmann e Dr.Mohammad Zahoor
co-produtores Claudie ossard e Chris Bolzli
produtor executivo Jeremy Thomas
produzido por Gian-Piero Ringel
escrito, realizado e produzido por Wim Wenders
distribuição Midas Filmes
Iniciativa Cine Clube de Viseu e Teatro Viriato

Após a inesperada morte de Pina Bausch no Verão de 2009 – a meio da pré-produção do 

filme – Wim Wenders, depois de um período de luto e de reflexão, teve de repensar e co-

meçar de novo o seu filme sobre e com Pina Bausch. O resultado foi um filme para Pina 

Bausch. Recorrendo às coreografias que haviam sido seleccionadas por ambos – Café 

Muller, A Sagração da Primavera, Vollmond e Kontakthof – e usando algumas imagens e 

registos sonoros da sua vida, bem como gravações em 3D de bailarinos do Tanztheater 

Wuppertal, que na Primavera de 2010 dançaram as memórias da rigorosa, crítica e ado-

rável personalidade da sua grande mentora.

Durante mais de 20 anos de amizade, Wim Wenders e Pina Bausch nunca desistiram da 

ideia de fazerem juntos um filme sobre dança. Mas só agora, com a recente tecnologia 

3D, é que Wim Wenders encontrou os meios técnicos adequados para mostrar a plas-

ticidade e expressividade emocional da inovadora Tanztheater Wuppertal nos ecrãs de 

cinema. É esta dimensão na qual o movimento e a dança acontecem, e na qual o novo 

cinema 3D leva o espectador através de uma sensual viagem de descoberta.

O tributo, em 3D, que Wim Wenders presta à coreógrafa alemã Pina Bausch é enigmático 

e revelador. Enquanto espectador, estar atrás da câmara, atrás e no meio dos bailarinos da 

companhia de Bausch, a Wuppertal, é quase como flutuar sem corpo através daqueles bai-

larinos que deslizam como se fossem fantasmas. As principais e mais conhecidas peças de 

Pina Bausch estão todas lá: a sua interpretação de A Sagração da Primavera de Stravinsky 

ou Café Müller. Wenders coloca diversas coreografias em locais exteriores espectaculares. 

Para mim, a experiência foi soberba.

in The Observer

O 3D em Pina é usado de forma mágica. À medida que Wenders filma algumas das mais 

aclamadas produções de Pina Bausch, levadas a cena pelo Tanztheater Wuppertal, ele con-

segue dar às imagens uma extraordinária profundidade. Os bailarinos flutuam à nossa frente 

ou correm por entre as sombras. Os fãs de Cisne Negro de Darren Aronofsky deveriam ver 

Pina. As produções de Pina Bausch tinham essa intensidade, violência e erotismo que torna-

ram o filme de Aronofsky tão aclamado.

in The Independent

Este poético documentário explora o trabalho da pioneira da dança experimental Pina Baus-

ch, que morreu em 2009. É simultaneamente o tributo a uma artista e a celebração de um 

género artístico. Wenders filma os bailarinos da Wuppertal enquanto dançam algumas das 

mais emblemáticas coreografias de Bausch, em teatros e em ambientes exteriores pouco 

comuns: dentro de um comboio ou no cimo de uma pedreira. A filmagem é tão sublime como 

as performances. É um filme muito belo e emocionante.

in Time Out

o proJecto

Imprensa sobre PINA
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Pina, de Wim Wenders, é um filme dedicado 

a Pina Bausch, com o Tanztheater Wupper-

tal, sobre a obra única da extraordinária 

coreógrafa alemã que morreu em 2009. É 

uma viagem sensual e deslumbrante atra-

vés das coreografias dançadas no palco e 

em locais da cidade de Wuppertal, cidade 

que durante 35 anos foi a casa e o centro 

de criatividade de Pina Bausch.
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sonhos de dança
de ANNE LINsEL e RAINER HOFFMAN

sex 15h00 | 110 min. aprox.
Público-alvo Ensino secundário | Preço 13

sex 21h00 | 110 min. aprox.
Preços: 53 | 43 (Amigos do teatro viriato e sócios do Cine Clube de viseu)*
todos os públicos

CONVERSA COM MARIA JOãO SEIXAS ANTES DA SESSãO

eSPaço CrIança dISPonÍVeL

director de fotografia Rainer Hoffmann
direcção de ensaios Jo-Ann endicott e Bénédicte Billiet
administrador de produção Marijana Vrselja
assistente de produção sonja Hempel, Ulla Wätzig
direcção de produção Cornelia Kellers
co-produtora Anne Linsel
produtor Gerd Haag
uma produção TAG/TRAUM
em co-produção com WDR
financiado por Filmstiftung NRW, DFFF Deutscher Filmförderfonds, Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen e Dr. Werner Jackstädt-stiftung
distribuição Midas Filmes
Iniciativa Cine Clube de Viseu e Teatro Viriato

Em 2008, Pina Bausch escolheu 40 adolescentes que nunca tinham ouvido falar nela e 

convidou-os a dançar Kontakthof. Em dez meses, os jovens descobrem o génio de Bausch 

e os seus corpos. Pina Bausch morre em 2009 e este filme é um testemunho da sua obra 

revolucionária.

Durante cerca de um ano, adolescentes de onze liceus de Wuppertal empreenderam 

uma viagem emocional. Todos os sábados, 40 jovens, entre os 14 e os 18 anos, parti-

ciparam no curso de dança dirigido por dois bailarinos da companhia de Bausch, com 

supervisão da própria coreógrafa. O filme de Anne Linsel e Rainer Hoffman acompanha 

esse processo de ensaios e repetições até à estreia. Vemos os jovens nas suas primeiras 

tentativas de encontrarem a sua própria forma de expressão corporal através dos mo-

vimentos. Vão-se encontrando consigo próprios no decurso de um processo que os leva 

a um significativo desenvolvimento pessoal. Os contactos doces e tímidos, mas também 

agressivos, condensam-se num conjunto de experiências individuais, que a maior parte 

destes jovens vive aqui pela primeira vez. Pina Bausch está constantemente a encorajar 

os jovens bailarinos a encontrarem a sua própria forma de expressão. Através dos seus 

movimentos revelam as suas angústias, os sentimentos, os desejos e os sonhos de dan-

ça. No final, cada um deles não só se tornou melhor bailarino mas sobretudo ganhou 

confiança em si mesmo, tornando-se mais independente.

sonhos de dança – apresentação

uMA INICIAtIvA CINE CLubE DE vIsEu E tEAtRO vIRIAtO
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Pungente e magnífico 

in Les Inrockuptibles

Anne Linsel presta a mais bela das homenagens à grande coreógrafa Pina Bausch. L´Humanité 

Anne Linsel e Rainer Hoffman assinam um filme que se situa entre a comédia musical e um 

filme paraadolescentes com uma dimensão trágica. Uma bela maneira de celebrar a vitali-

dade da dança de Pina Bausch. 

in Le Monde

É o contraste entre o estatuto de uma artista como Pina e o espectáculo montado como se 

de uma quermesse de fim de ano se tratasse, que tira a esta bela homenagem toda a so-

lenidade e permite ao documentário, realizado com muita humildade, imortalizar efémeros 

momentos de graça, tanto os da adolescência, como os da serenidade. 

in Cahiers du Cinema

Imprensa sobre SONHOS dE dANçA

A relação de amizade entre uma criança de 

dez anos com leucemia e uma voluntária 

da ala pediátrica do Hospital compõe a his-

tória de Óscar e a Senhora Cor-de-Rosa. 

Neste hino à vida e ao ser humano, Lídia 

Franco relata as vivências tocantes parti-

lhadas com o pequeno Óscar nas visitas di-

árias. Entre os dois estabelece-se um jogo: 

cada dia equivale a dez anos, o que permite 

ao menino a sensação de que avança no 

tempo e de que aproveita a vida nas suas 

diferentes idades. Na ilusão de longevida-

de, Óscar reinventa o mundo, desafiando 

a morte com um olhar divertido sobre o 

universo dos adultos e das outras crianças 

doentes. Uma vivência maravilhosa teste-

munhada através de cartas que o menino 
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11 e 12 nov

óscar e a senhora cor-de-rosa 
de éRIC-EMMANuEL sCHMItt (FR) | encenação MARCIA HAuFRECHt (us)

com LÍDIA FRANCO (Pt)

sex e sáb 21h30 | 105 min.
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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escrevia todos os dias a Deus.

O monólogo vive da densidade psicológica 

que Lídia Franco tão bem consegue reves-

tir à sua personagem e que não irá deixar 

ninguém indiferente.

texto Éric-emmanuel schmitt
tradução ivone de Moura e Lídia Franco
encenação Marcia Haufrecht
cenografia e figurinos Ana Vaz
desenho de luz José Carlos Nascimento
voz e elocução Maria João serrão 
com Lídia Franco
produção Teatro Nacional Dona Maria ii

Filho de professores de educação física, 

Eric-Emmanuel Schimtt nasceu a 28 de 

Março de 1960, em Lyon, na França. Estu-

dou na École Normale Superieur, em Pa-

ris, licenciando-se em Filosofia com a tese 

Diderot e a Metafísica. Depois de se formar, 

deu aulas de Filosofia, primeiro em Saint-

Cyr, depois três anos em Cherbourg e fi-

nalmente na Universidade de Chambéry.

Em 1991, escreveu a sua primeira peça de 

teatro: La Nuit de Valognes, uma releitura 

do famoso mito de D. Juan que fez a sua 

estreia mundial em Inglaterra, numa pro-

dução da Royal Shakespeare Company. 

Seguiu-se, em 1993, A Visita, uma peça que 

narra um suposto encontro entre Freud e 

uma figura misteriosa que alguns dizem 

ser Deus e outros dizem encarnar a Mor-

te, e que lhe valeu três prémios Molière no 

ano de 1994: para Melhor Autor, Revelação 

Teatral do Ano e Melhor Espectáculo. Foi 

graças ao sucesso desta peça - traduzida 

e representada em todo o Mundo, inclusi-

vamente em Portugal (pelo Novo Grupo/

Teatro Aberto) - que Eric-Emmanuel Sch-

mitt abdicou do seu lugar de Professor 

Conferencista na Universidade de Sabóia 

Fez o Curso de Ballet da Escola do Tea-

tro Nacional de S. Carlos, e foi Bolseira 

em Paris. Frequentou o Conservatório de 

Ballet de Bruxelas e, em seguida, ingres-

sou na Companhia Portuguesa de Bailado. 

Seguiu-se o Grupo Experimental de Ballet 

da Fundação Gulbenkian e o Theátre Royal 

de la Monnaie, em Bruxelas, dirigido por 

Maurice Béjart.

Iniciou a sua formação como actriz com 

uma bolsa de estudos em Paris, seguindo-

se um Curso de Teatro da British Theater 

Association, em Londres. Estudou com 

para se dedicar exclusivamente à escrita.

Em 1995, escreveu Golden Joe e, no ano se-

guinte, Variações Enigmáticas, que estreou 

no Théâtre Marigny, protagonizado por 

Alain Delon. Aliás, esta é, até ao momento, 

a peça mais representada do autor, e gran-

des actores de vários países têm dado cor-

po ao seu protagonista. Casos do brasileiro 

Paulo Autran, do alemão Mario Adorf ou do 

norte-americano Donald Sutherland.

Em 1997, Schmitt escreveu Le Libertin, ins-

pirado na vida de Denis Diderot, e o monó-

logo Milarepa, que versava o tema do Bu-

dismo, foi levado à cena durante o Festival 

de Avignon desse ano e posteriormente re-

posto em Paris, em 1999. Em 1998, o actor 

francês Jean-Paul Belmondo protagonizou 

Frédérick ou le Boulevard du Crime e, na 

temporada seguinte, o Théâtre Marigny, de 

Paris, foi obrigado a contratar três elencos 

diferentes para manter em cartaz a peça 

Hotel dos Dois Mundos, dado o sucesso obti-

do pelo espectáculo junto do público.

Continuando a escrever imparavelmente - 

frequentemente ao ritmo de uma peça, ou 

mais, por ano - Eric-Emmanuel Schmitt 

assinou ainda Monsieur Ibrahim et les fleurs 

du Coran (adaptado ao cinema pelo realiza-

dor François Dupeyron e que valeu a Omar 

Sharif o César para Melhor Actor de 2004); 

Oscar et la Dame Rose, Pequenos Crimes 

Conjugais (estreado pela actriz Charlot-

te Rampling, no Théâtre Edouard VII, em 

2004 e, em Janeiro de 2007, no TNDM II), ou 

L’Evangile selon Pilate, adaptação cénica do 

seu romance homónimo.

bIografIas

erIc-emmanuel schmItt | dramaturgo

lídIa franco | Intérprete
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Mestres como Suso d’Amico, Marcia Hau-

frecht, Polina Klimovitskaia, Lee Breuer, 

Andrej Serban, Arnold Lininhe, Ricardo 

Salvat, Alessandro Libertini, Antunes Fi-

lho, Howard Soenklar, Anne Waxman, Patti 

Bradshaw, Walton Wilson, São Nunes, Wal-

fred Market, Bettina Jonic, Luísa Oménio, 

Maria do Rozário Coelho, Inês Martins, Lú-

cia Lemos, Helena Vieira, Luís Madureira e 

Maria João Serrão.

Em Teatro, trabalhou em várias compa-

nhias: Teatro Estúdio de Lisboa, de Luzia 

Maria Martins; Teatro de Animação de Se-

túbal, de Carlos César; Teatro Experimental 

de Cascais, de Carlos Avilez; A Barraca, de 

Hélder Costa e Maria do Céu Guerra; Grupo 

4, sob a direcção de Morais e Castro; Co-

muna, de João Mota;Teatro Ibérico, de Xosé 

Blanco Xil; ACARTE, sob a direcção de Cas-

tro Guedes; Teatro Villaret, onde foi dirigida 

por João Mota; Teatro Maria Matos, dirigido 

por Miguel Abreu; Teatro da Trindade, diri-

gida por Ana Tamen; Teatro da Malaposta, 

sob a direcção de Ana Tamen; Cheltnam 

Theater, em Inglaterra, sob a direcção de 

Edward Phillips; ACARTE, com Ana Tamen; 

Artistas Unidos, dirigida por Jorge Silva 

Melo; Comuna, dirigida por Marcia Hau-

frecht; e Teatro Nacional D.Maria II, sob a 

direcção de Helena Pimenta e de Marcia 

Haufrecht. Participou ainda na Europália, 

em Bruxelas, com Filipe La Féria.

Em Cinema, trabalhou com os realizadores 

Manuel Guimarães, Henrique Campos, Per-

digão Queiroga, Manoel de Oliveira, João 

César Monteiro, António Macedo, Lauro 

António, António da Cunha Telles, Eduardo 

Geada, António Pedro Vasconcelos, Carlos 

Vasconcelos, Manuel Carvalheiro, Joaquim 

Sapinho, João Canijo, João Botelho, Ivo 

Ferreira, Christien Binet, Frank Apprede-

ris, Phillipe Clair, Michel Serrault, Christien 

Jacques, Robert Mazoyer, Jacques Webber, 

Alain Tanner e Celan Jones.

Após ouvir a obra musical Carnaval dos Ani-

mais, de Camille Saint-Saëns, o coreógrafo 

e intérprete Romulus Neagu decidiu rein-

terpretar a partitura mas de um ponto de 

vista inovador, baseado num conjunto de 

universos performativos. 

Neste processo de criação de episódios 

sensoriais, que contou com a participação 

do músico/compositor Luís Madeira e do 

intérprete Patrick Murys, o coreógrafo pro-

curou encontrar uma narrativa diferente.

O projecto Alibantes é antes de tudo um 

projecto de pesquisa e criação coreográ-

fica que pretende analisar o efémero das 

memórias pessoais fragmentadas e dis-

persas na memória colectiva.
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17 nov

alIbantes 
de ROMuLus NEAGu (RO)

qui 21h30 | 70 min.
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 6 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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concepção e direcção do projecto Romulus Neagu
co-criação e Interpretação Patrick Murys, Peter Michael 
Dietz e Romulus Neagu
música Camille saint säens e Luís Pedro Madeira
Interpretação musical (ao vivo) Luís Pedro Madeira
desenho de luz Cristóvão Cunha

cenário Helen Ainsworth
produção  Associação Cultural intruso
produção executiva Adriana Gehres
parcerias Teatro Viriato e Companhia Paulo Ribeiro
projecto financiado por DGArtes, Festival W-est_Where e o 
instituto Cultural Romeno

Nasceu em 1973, tendo feito a sua forma-

ção no Liceu de Coreografia em Bucareste. 

Aprofunda, posteriormente, os seus estu-

dos na Dança Contemporânea com Chris-

tine Bastin, Karine Saporta, Thiery Bae, Je-

remy Nelson, Joseph Nadj, Amanda Miller 

e Felix Rukert. Entre 1989 e 1990, trabalhou 

no Teatro Lírico (Craiova-Romania). Entre 

1991 e 1996 trabalhou na Ópera Nacional de 

Bucareste, passando seguidamente pela 

Orion Ballet Company também na mesma 

cidade e pela Ventura Dance Company, 

Zurich. Trabalha regularmente com a 

Companhia Paulo Ribeiro desde 1999. Par-

ticipou também em vários projectos dirigi-

dos por Karine Ponties, José Wallenstein, 

Nuno Rebelo, Benvindo Fonseca, John Mo-

wat, Cláudio Hochman e Né Barros.

Das suas criações coreográficas destaca: 

Fabulations, (Roménia 1995) e Manole, Fr. I. 

Rainer, (Bucareste 1995); Possibility, (Bu-

careste 1996); The Rite of Spring...?, (1998); 

Inside, apresentado no Festival dos Jovens 

Coreógrafos, em Hannover, Alemanha 

(Bucareste 1998); Silence, (Roménia 1999), 

O ensaio de um Eros possível..., (Viseu 2006) 

e A invisibilidade das pequenas percepções, 

(Viseu 2008). Em 2009, apresenta a sua úl-

tima criação A partir do adolescente míope, 

em colaboração com o actor Graeme Pul-

leyn e o músico Luís Pedro Madeira.

Recebeu ainda, enquanto coreógrafo e 

intérprete, diversos prémios. Em 1996, 

foi eleito Intérprete do Ano, pela Associa-

ção dos Críticos, Coreógrafos e Intérpre-

tes, Roménia. Em 2007, recebe o Troféu 

Aquilino Ribeiro, categoria Inclusão, para 

O ensaio de um Eros possível.... Desenvol-

ve desde 2000, uma actividade regular 

de formação na área da Dança, criando 

vários projectos para grupos específicos, 

comunidades de imigrantes e portadores 

de deficiência.

bIografIas

romulus neagu | coreógrafo

O IndieLisboa é um festival que se assume 

como generalista, significando isto que em 

cada edição apresenta um conjunto muito 

variado de filmes e de acções, que se diri-

gem a todo o tipo de públicos. É isso que se 

pretende demonstrar com este programa 

que é apreentado no Teatro Viriato. 

As propostas passam por filmes para ado-

lescentes e filmes para um público mais 

velho e com sentido de humor, cinema 

português, por um abrangente e divertido 

programa de curtas-metragens e por uma 

“masterclass” com o cineasta Pedro Sena 

Nunes.
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24 a 26 nov

o IndIelIsboa vem ao vIrIato 
programação FEstIvAL INDIELIsbOA
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programa

24 nov

leroy
de armIn vÖlckers

qui 15h00 | 85 min.
m/ 12 anos | Preço 13 (Grupos Escolares)

black dynamIte
de scott sanders 

qui 21h30 | 84 min.
m/ 16 anos | Preço 53*

25 nov

há tourada na aldeIa
de pedro sena nunes

sex 21h30 | 75 min.
m/ 6 anos | Preço 53*

26 nov

programa de  curtas-metragens

sáb 21h30 | 60 min. aprox.
m/ 16 anos | Preço 53*

* Preço especial na compra de bilhetes
   para as três sessões nocturnas: 103

Leroy, um afro-alemão de 16 anos, é demasiado alemão para ser negro. A sua vida com-

plica-se quando conhece os irmãos skinhead da sua namorada Eva.

Simon tem que conduzir a sua velha tia Mala e duas das suas amigas, Lydia e Colette até 

à beira-mar. No caminho recebe um telefonema da sua namorada, Alice, que se torna 

numa discussão. Como avós judias que o são, as três velhas senhoras vão imiscuir-se, 

o que, naturalmente, nada resolve.

Um agricultor está a ter problemas com a sua cadela dorminhoca e inútil. Mas o que é 

que se há-de fazer?

Inspirados na figura do cantor James Brown, o realizador Scott Sanders e o actor e co-

-argumentista Michael Jai White criaram uma comédia de acção extravagante, que joga 

com todos os clichés dos filmes e séries de televisão dos anos 70. É um olhar satírico e 

irresistível sobre a era da blaxploitation, com todos os ingredientes para agradar: o herói 

“bom” que mata “os maus”, cenas de perseguição, tiroteios, uma casa de má reputação e 

golpes de karaté à mistura com cenas hilariantes. De reputação lendária, Black Dynamite 

é um ex-agente da CIA, homem elegante e de bom porte, muito apreciado pelas mu-

lheres, disposto a correr todos os riscos para vingar a morte do irmão. Numa luta feroz 

contra o assassino The Man, mata todos os que se atravessarem no seu caminho.

Uma vez por ano, em Agosto, as aldeias ganham vida e rejuvenescem. É a altura em que 

se realiza a tourada tradicional Capeia Arraiana, um acto de bravura e emancipação, em 

que trinta homens enfrentam o touro com um forcão – gigantesca forquilha triangular de 

madeira de carvalho, erguida para receber as violentas marradas do touro bravo e fazer 

desta tourada um espectáculo único no mundo. São nove as aldeias fronteiriças da Raia do 

Sabugal que todos os anos rejuvenescem com as capeias, competindo entre si em busca 

da Melhor Capeia do Ano. Os touros são trazidos normalmente de Espanha para serem 

corridos no redondel, perante o olhar atento e vibrante da multidão sentada nas bancadas 

improvisadas. É a capeia que reúne de novo a aldeia.

sInopses

programa de curtas-metragens
leroy

alIce e eu
de mIcha Wald 

19 min.

cão InÚtIl
de ken Wardrop 

5 min.

black dynamIte

há tourada na aldeIa

argumento Pedro sena Nunes
fotografia Pedro sena Nunes
música Fernando Mota
som Ricardo sequeira

montagem David La Rua
produtor Ana Rita Barata
produção associação Vo’Arte
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O nu envelhecido e farto de uma mulher vai revelando notas sobre a sua vida, as suas 

emoções, a relação com o seu próprio corpo.

O projecto começou com uma ideia dos Screenwriters Oslo, um colectivo que integra 

alguns dos mais promissores jovens escritores noruegueses. Eles usaram partidos po-

líticos como inspiração para criar histórias sobre a Noruega da actualidade. Todos os 

partidos políticos têm um manifesto que expressa valores, atitudes e mentalidades que 

podem facilmente transformar-se em acções e conflitos.

Retratos de homens que foram vítimas de actos de violência com o objectivo de denun-

ciar a brutalidade das sociedades ocidentais no século XX. Cada um descreve a dureza 

da sua condição. Eles têm diferentes idades e nacionalidades mas todos experiencia-

ram o mesmo: a opressão.

Um vibrante musical split-screen, final da trilogia The Patterns. Tendo passado a noite a 

lavar as mãos, Pauline sofre de secura. Tendo passado a noite a enviar cartas de amor 

em aviões de papel, Michael confronta-se com um caso sério de arranhões de papel. 

Com mãos debilitadas e corações angustiados, Pauline e Michael revelam a natureza da 

sua enigmática relação através de canções.

Um dia Joaquín acorda e descobre que a mulher o deixou e ao filho. O que lhes custa 

mais suportar é o facto de ela já não estar lá para fazer todo o trabalho doméstico. Os 

dois vão encontrar uma solução surpreendente.

Seis bateristas participam num plano musical de ataque nos subúrbios. Um velho casal 

deixa o seu apartamento e imediatamente a seguir os bateristas tomam-no de assalto.

Klaus acabou de passar no exame de condução para empilhadores, mas o seu primeiro 

dia de trabalho acaba por se revelar um verdadeiro desafio. Acontecem acidentes cruéis 

mas educativos. Apenas alguns sobrevivem ao massacre. Uma homenagem aos filmes 

educativos sobre segurança industrial.

desnudando a mInha mãe
de ken Wardrop

5 min.

os melhores vão prImeIro (a unIão faz a força)
de hans petter moland

9 min.

o meu nome é
de stéphane elmadJIan

16 min.

padrões 3
de JamIe travIs

18 min.

doIs para comer
de borJa cobeaga

16 min.

mÚsIca para um apartamento e seIs baterIstas
de Johannes stJarne nIlsson e ola sImonssen

10 min.

o operador klaus – o prImeIro dIa de trabalho
de JÖrg Wagner e stefan prehn

9 min.
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Este filme é sobre MIM e sobre o que EU quero. Não é sobre TI e sobre o que TU queres. 

Pensas que tudo o que eu faço é sobre ti, mas não é. É sempre sobre mim…

quem sou e o que quero
de chrIs shepherd e davId shrIgley

8 min.

O cinema é uma festividade polissémica, 

um acontecimento social relevante, no 

qual a aprendizagem é feita através dos 

sentidos. Esta masterclass procura ler o 

cinema sem fronteiras de géneros, pode-

se falar de cinema documental e ficcional, 

mas o cinema é só um. Pensar o cinema 

ajuda a reflectir crítica e criativamente so-

bre a vida. 

Se por um lado o filme documental reme-

te para o “real”, já o ficcional encaminha 

para o “imaginário”. O autor e o espectador 

estão ambos envolvidos na produção de 

sentido de um filme, nessa interligação o 

espectador adapta o modo leitura, ficcional 

ou documental, segundo as competências 

que lhe foram conferidas. 

Nesse sentido, é necessário continuar a 

pensar o Cinema. O realizador Pedro Sena 

Nunes apresenta em Viseu uma longa ex-

©
 D

R

MaSterCLaSS

26 nov

gestIculações entre cInema
documental do fIccIonal
orientação PEDRO sENA NuNEs

sáb 15h00 às 18h00

Mais informações a divulgar em breve
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periência pedagógica sobre a engenharia 

de construção de um plano fílmico. O que 

lhe permitirá desenvolver uma conversa 

aberta com todos os participantes desta 

masterclass. 

Em É Pra Meninos, B Fachada recupera as 

ideias, mitos e histórias que se identificam 

com o universo infantil, assim como com as 

doces memórias dos agora adultos. Para 

este concerto, B Fachada serve-se de um 

conjunto de instrumentos que habitualmen-

te não usa e convida os mais jovens a parti-

lhar o palco, para perceberem que a música 

pode ser uma experiência comunitária e 

democrática.

©
 D

R

MÚSICa

03 dez

é pra menInos
de b FACHADA

sáb 16h00 | Duração a definir
Preço 53

Público-alvo Famílias
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Naquele que será um dos primeiros concer-

tos depois do lançamento do álbum Deus, 

Pátria e Família, B Fachada preparou para o 

Teatro Viriato um espectáculo que percorre 

todo o seu impressionante cancioneiro. O 

músico tem construído uma carreira sólida 

assente na música interventiva, na canção 

enquanto objecto social. Exemplo disso, é o 

novo single que os críticos já comparam ao 

histórico FMI de Zé Mário Branco.

©
 D

R

MÚSICa

03 dez

b fachada
sáb 21h30 | Duração a definir
Preços: b (7,53 a 153) / Jovem 53

m/ 18 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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Cidadania e o papel que cada pessoa de-

sempenha na sociedade são os temas de 

A Nova Bailarina, um espectáculo partici-

pativo de Dança em que o público é con-

vidado a pensar, escolher e decidir através 

de questões que vão sendo colocadas pela 

bailarina, que age como se a audiência 

nunca tivesse ouvido falar destes assuntos. 

Os participantes neste espectáculo ver-

se-ão obrigados a tomar posições, muitas 

vezes em contradição ao comportamento 

pouco democrático da bailarina.

Através da Dança, de uma forma não con-

vencional, mas muito divertida, Aldara 

Bizarro aborda as questões éticas e de va-

lores que estão na base da construção pes-

soal e social, remetendo os participantes 

para a importância da consciência cívica.
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05 a 07 dez

a nova baIlarIna 
orientação ALDARA bIzARRO

qua a sex 10h30 e 15h00
Público-alvo 1º e 2º ciclos do Ensino básico
Lotação 50 participantes
Duração 60 min.
Preço 13
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concepção, direcção e coreografia Aldara Bizarro
Interpretação Costanza Givone
música Fernando Mota
apoio na área da filosofia Dina Mendonça 
apoio à criação Catarina santos
apoio Câmara Municipal de Cascais 
co-produção Cinema Teatro Joaquim d’ Almeida, Montijo; TeMPo – Teatro Municipal de Portimão; Teatro Municipal de Faro; 
Cineteatro João Mota, sesimbra; CCB/Fábrica das Artes; CDCe – Companhia de Dança Contemporânea de Évora e Centro 
Cultural do Cartaxo 

Espelho de uma celebração metafísica onde 

o corpo é o veículo de comunicação por ex-

celência, Rumor de Deuses explora uma fisi-

calidade subtil, mas ao mesmo tempo exu-

berante na sensação interna e na imagem 

externa. Paulo Ribeiro assume nesta coreo-

grafia uma estranha liberdade da alma.

Comparado a Sábado 2, Rumor de Deuses é, 

no entanto, um trabalho mais contemplati-

vo, que permitiu ao coreógrafo avançar na 

exploração de novos vocabulários de movi-

mentos e de novas situações em que o hu-

mor se constrói.

A peça estreou em 1996 e é agora recupe-

rada pela Companhia Paulo Ribeiro com 

novo elenco. Uma reposição que assinala 

o regresso de Paulo Ribeiro aos palcos en-

quanto intérprete.
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09 e 10 dez

rumor de deuses
de PAuLO RIbEIRO

qui e sex 21h30 | 50 min. aprox
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

m/ 12 anos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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Natural de Lisboa, Paulo Ribeiro, antes de 

se afirmar como coreógrafo, fez carreira 

como bailarino em várias companhias na 

Bélgica e na França. 

A sua estreia no domínio da criação co-

reográfica, deu-se, em 1984, em Paris, no 

âmbito da Companhia Stridanse, da qual 

foi co-fundador, e que o levou à participa-

ção em diversos concursos naquela cida-

de, obtendo, em 1984, o Prémio de Humor 

e, em 1985, o 2º Prémio de Dança Contem-

porânea, ambos no Concurso Volinine.

De regresso a Portugal, em 1988, começa 

por colaborar com a Companhia de Dança 

de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian, para 

os quais cria, respectivamente, Taquicardia 

(Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) 

e Ad Vitam. Com o solo Modo de Utilização, 

interpretado por si próprio, representa 

Portugal no Festival Europália 91, em Bru-

xelas.

A sua carreira de coreógrafo expande-se 

no plano internacional, a partir de 1991, 

com a criação de obras para companhias 

de renome: Nederlands Dans Theater II 

(Encantados de servi-lo e Waiting for Volú-

pia), Nederlands Dans Theater III (New 

Age); Grand Théâtre de Genève (Une His-

toire de Passion); Centre Chorégraphique 

de Nevers, Bourgogne (Le Cygne Ren-

versé); Ballet de Lorraine (remontagem 

de White Feeling e Organic Beat). Para o 

Ballet Gulbenkian, criou ainda: Percursos 

Oscilantes, Inquilinos, Quatro Árias de Ópe-

ra (em colaboração com Clara Andermatt, 

João Fiadeiro e Vera Mantero), Comédia 

Off -1, White e Organic Beat.

Paulo Ribeiro foi galardoado, em 1994, com 

o Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo 

Perdigão pela obra Dançar Cabo Verde, en-

comenda de Lisboa 94 – Capital Europeia de 

Cultura, realizada conjuntamente com Cla-

ra Andermatt. E, em 1995, funda a Compa-

nhia Paulo Ribeiro, subsidiada pelo Ministério 

da Cultura, para a qual tem vindo, regular-

mente, a criar coreografias: Sábado 2, Rumor 

de Deuses, Azul Esmeralda, Memórias de Pe-

dra – Tempo Caído, Orock, Ao Vivo, Comédia Off 

-2, Tristes Europeus – Jouissez Sans Entraves, 

Silicone Não, Memórias de um Sábado com ru-

mores de azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, 

Masculine, Feminine, Maiorca e Paisagens... 

“onde o negro é cor”.

O trabalho com a sua própria companhia 

permitiu-lhe desenvolver melhor a sua lin-

guagem pessoal como coreógrafo. A obra 

Rumor de Deuses foi distinguida, em 1996, 

com os prémios de Circulação Nacional, 

atribuído pelo Instituto Português do Baila-

do e da Dança, e Circulação Internacional, 

atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, 

ambos inseridos no âmbito do concurso 

Mudanças 96. 

Paulo Ribeiro tem recebido ainda vários ou-

tros prémios relevantes: Prix d’Auteur, nos V 

Rencontres Chorégraphiques Internationales 

de Seine Saint-Denis, (França); New Core-

ography Award, atribuído pelo Bonnie Bird 

Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), Prix 

d’Interpretation Collective, atribuído pela 

ADAMI (França); Prémio Bordalo da Casa da 

Imprensa (2001).

Em acumulação com o trabalho na sua 

companhia, Paulo Ribeiro foi Comissário 

do ciclo Dancem!, em 1996, 1997 e 2009, no 

Teatro Nacional S. João. Desempenhou, 

entre 1998 a 2003, o cargo de Director-geral 

e de Programação do Teatro Viriato/CAEV 

(Centro de Artes do Espectáculo de Viseu), 

cargo que retomou em 2005 após a extin-

ção do Ballet Gulbenkian, que dirigiu entre 

2003 e 2005, tendo nesse período recebido 

o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa Por-

tuguesa (2005) pelo trabalho desenvolvido 

com esta companhia. Foi ainda Comissário 

para a Dança em Coimbra 2003 – Capital Eu-

ropeia da Cultura. Obteve o Prémio Almada 

(1999) do Instituto Português das Artes do 

Espectáculo e o Prémio Bordalo da Casa da 

Imprensa (2000).  Em 2008, participou como 

coreógrafo na produção Evil Machines, de 

Terry Jones, para o Teatro Municipal de S. 

Luiz.

A sua última criação Paisagens... “onde o ne-

gro é cor” recebeu o prémio Melhor Coreogra-

fia  2010, um reconhecimento atribuido pela 

Sociedade Portuguesa de Autores.

bIografIas

paulo rIbeIro | coreógrafo

coreografia Paulo Ribeiro
música Vítor Rua e “Caeser”, de iggy Pop
figurinos Maria Gonzaga
desenho de luz Rui Marcelino
Intérpretes eliana Campos,  Leonor Keil, Rita omar, Paulo Ribeiro e Peter Michael Dietz
produção Companhia Paulo Ribeiro
co-produção original serviço Acarte da Fundação Calouste Gulbenkian
apoio original secretaria de estado da Cultura / i.P.B.D., e.P.i, Maria Gonzaga, Fundação das Descobertas e Teatro Cinearte
apoio actual Ministério da Cultura/DGArtes e Câmara Municipal de Viseu
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Nasceu em Ponta Delgada, em 1973. Iniciou 

os seus estudos em Dança na Escola de 

Dança de Maputo (Moçambique) concluin-

do a sua formação na Escola de Dança do 

Conservatório Nacional de Lisboa. 

Como intérprete de Dança e Teatro, Leonor 

Keil trabalhou com Joana Providência, Ma-

dalena Vitorino, Marta Lapa, João Fiadeiro, 

Paulo Ribeiro, Francisco Camacho, Amélia 

Bentes, José Wallenstein, Cláudio Hoch-

man, John Mowat, Rafaela Santos, Giacomo 

Scalisi, Companhia TPO (Itália). Foi assis-

tente de ensaios do coreógrafo João Fiadei-

ro na obra Branco sujo e de Paulo Ribeiro na 

obra New Age, para o NDT 3, Holanda. 

No cinema, destaca a sua participação em 

É só um minuto, de Pedro Caldas, Contra Rit-

mo, de João Figueiras, Pás perdu, de Sague-

nail e O Barão, de Edgar Pêra.

No âmbito do seu trabalho com a Com-

panhia Paulo Ribeiro, da qual é intérprete 

regular desde 1995, foi- -lhe atribuída uma 

Menção Honrosa pela sua interpretação na 

obra Rumor de Deuses nos V Rencontres 

Chorégraphiques Internationales de Seine 

Saint Denis, 1996, e, em 1999, foi-lhe atri-

buído o Prémio Revelação – José Ribeiro 

da Fonte, pelo Instituto Português das Ar-

tes do Espectáculo. Em 2002, foi uma das 

intérpretes escolhidas para participar no 

programa Vif du Sujet, do Festival d’Avignon, 

para o qual convidou o coreógrafo Javier de 

Frutos (solo Solitary Virgin).

É, desde 2003, a responsável pelo desen-

volvimento de projectos de âmbito pedagó-

gico no Lugar Presente, em Viseu.

Dinamarquês, residente em Lisboa desde 

1993 e no Recife entre 2000 e 2005. É baila-

rino, coreógrafo e professor. Estudou na Eu-

ropean Dance Development Center (EDDC), 

na Holanda, onde finalizou o curso de ba-

charel em Dança. Integrou, como perfomer, 

as companhias Re.al (João Fiadeiro), Circu-

lar Ar Companhia de Dança (Amélia Ben-

tes), Jangada de Pedra (Aldara Bizarro) e a 

Companhia Clara Andermatt. Actualmente 

trabalha com a Companhia Paulo Ribeiro e 

colabora no projecto República Dança com 

direcção de Giacomo Scalisi e co-criação 

de Nuno Nunes. Fez consultoria de core-

ografia com Madalena Vitorino para Vale, 

em 2009.

Foi director artístico e professor do CEM – 

Natural do Porto, nascida no ano de 1981, 

inicia a sua abordagem na área da Dança 

aos oito anos de idade na Escola de Baila-

do Compassos, estudos estes que mantém 

até 1999, ano em que ingressa no Ensino 

Superior, no curso de Direito da Universi-

dade Católica Portuguesa - Porto. Em 2002, 

suspende o curso de Direito e ingressa na 

Escola Superior de Dança, em Lisboa e, em 

2006, finda a Licenciatura. No mesmo ano, 

desenvolve em parceria com o bailarino An-

tónio Cabrita o projecto e filme Certatim.

Como intérprete integrou as seguintes 

peças: em 2004, By Me; em 2005, Just like 

everybody out there; Las Palomas, e, em 

2006, na peça Gestos, pernas e o resto é con-

versa. Também criou as suas próprias pe-

ças: em 2005, a peça Kolki e a peça Certatim, 

e, em 2006, a peça Movimento.

Em Maio de 2006, participa como bailarina 

na realização de um vídeo-clip do cantor 

português David Fonseca, para a músi-

ca Our Hearts Will Beat As One. Em 2007, 

trabalha como intérprete na peça With 

drooping wings, da coreógrafa Né Barros. 

Desde o início de 2008, tem trabalhado em 

publicidade, quer em imprensa e televisão. 

Ultimamente colaborou com a Companhia 

de Dança Contemporânea de Évora como 

intérprete nas peças Life, Olho Fogo, Estu-

do para Fausto 2.8 e To Boxe e realizou es-

pectáculos, como intérprete e co-criadora, 

no âmbito do projecto Dança na escola. Em 

2009, trabalhou como intérprete nos pro-

jectos: to fail, OuT Adega, Uma Carta Co-

reográfica e In Palácio. Na área das Artes 

Plásticas trabalha como assistente e mo-

delo, desde 1998, do pintor e escultor Jorge 

Curval.

Centro em Movimento, onde continua a lec-

cionar. Deu cursos e workshops nas mais 

diversas instituições: Grupo de Dança de 

Almada, Pro-Dança, Estúdio Marta Atayde, 

Fórum Dança, C.E.M, Chapitô, EDDC (Ho-

landa), Escola Superior de Teatro e Cinema, 

Companhia Instável, Balleteatro, Compa-

nhia Clara Andermatt, entre outros. Tem 

apresentado os seus trabalhos na Europa e 

no Brasil. Entre as suas criações contam-

se: Versão Live, Valquírias, Made in Brasil, 

Debaixo dos Lençóis, Valquíria Voltando, Solo 

Sem Som, Quase Sem Pegadas e Brasília 

Nova Dança e Seven Solos for eleven scenes 

falling through. Está a trabalhar num projec-

to intitulado Godog.

leonor keIl | Intérprete

peter mIchael dIetz | Intérprete

elIana campos | Intérprete
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Nasceu em Moçambique, mas actualmen-

te vive em Portugal. Inicia a sua formação 

aos 15 anos contra a vontade da sua famí-

lia. Licenciada em Dança pela Escola Su-

perior de Dança de Lisboa (2007).

Obteve uma bolsa Erasmus no Instituut 

voor Dans – Lier (Bélgica no último ano do 

curso) e foi um dos elementos do projecto 

Dança Beyond Borders 2009, onde apresen-

tou o seu trabalho em festivais como Dan-

cekiosk, Hamburg (Alemanha) e Festival 

Outlet, Brausweg (Alemanha). Continuou 

a sua formação frequentando workshops 

com: Norman Taylor, Ariella Vidach, João 

Fiadeiro, Stephanie Schober, Alain Daves-

ne, Véronique Vialar, Claire Ferrane Van 

Dick, Susanne Link, Tony Biyang, Retina 

Dance Company, Thomas Kamp, Jan Zobel, 

Peter Michael Dietz, Jean Paul Bucchieri, 

Antonio Carallo, Amélia Bentes, Ludger 

Lamers, Teresa Rannieri, Victor Garcia e 

Bruno “Sky Fly”. Trabalhou como bailari-

na/performer com Rui Júnior (Toca Rufar), 

Carlos Saura (Filme Fados), Joao Botelho, 

Michael Lazic, Patrick Bana, António Tava-

res, Marco di Camilis, entre outros. 

rIta omar | Intérprete

Nesta oficina, Henrique Amoedo, director do 

Grupo Dançando Com a Diferença, apresen-

tará, no âmbito teórico, o conceito de Dança 

Inclusiva, por ele proposto e adoptado por 

diferentes companhias, um breve histórico 

da inclusão das pessoas com deficiência 

no universo da Dança e as suas relações 

com a conquista de diferentes espaços na 

sociedade. 

A nível prático os participantes terão a 

oportunidade de experimentar a metodo-

logia de trabalho adoptada nas actividades 

desta companhia de Dança, através do Mé-

todo Dança-Educação Física, do Contacto-

Improvisação e dos pressupostos de Rudolf 

Laban, entre outros.
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16 e 17 dez

dançando com a dIferença
a dança numa perspectIva InclusIva
orientação HENRIQuE AMOEDO (bR)

qui 19h00 às 22h00 | sáb 09h00 às 13h00
Público-alvo profissionais das áreas de Fisioterapia, Educação Física, Dança, terapia Ocupacional e pessoas com ou sem 
deficiência interessadas nos domínios da arte, do movimento e da inclusão social
Lotação 20 participantes
Preço 253 (Desconto de 50% na compra de bilhete para o espectáculo desafinado)
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No peito dos desafinados / no fundo do peito 

bate calado / que no fundo do peito dos de-

safinados também bate um coração. Foi a 

partir dos versos da canção de João Gil que 

surge Desafinado, uma coreografia criada 

por Paulo Ribeiro, em co-autoria com Le-

onor Keil, para a companhia que trabalha 

a inclusão social Dançando com a Diferen-

ça. Mais do que uma peça coreo-gráfica, 

o coreógrafo concebeu um concerto, onde 

gesto, Dança e Música falam a mesma lín-

gua, na procura de sons, ritmos, sinais de 

cumplicidade, aproximação e afastamento. 

Desafinado é acima de tudo uma home-

nagem aos corpos habitados de vida, aos 

afectos e à procura de uma vivência de 

uma maravilhosa dissonância. Um espec-

táculo que conta com a orientação musical de 

Drumming GP. 
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16 e 17 dez

desafInado
uma criação de PAuLO RIbEIRO

com GRuPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

sex e sáb 21h30 | 50 min. aprox.
Preços: A (53 a 103) / Jovem 53

todos os públicos

eSPaço CrIança dISPonÍVeL
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Possuidor de um trabalho reconhecido ao 

nível da inclusão social, o Grupo Dançando 

com a Diferença provoca novamente o pú-

blico a observar para além do óbvio. 

criação Paulo Ribeiro
com a colaboração de Leonor Keil
direcção musical Drumming GP com Miquel Bernat e António serginho
Interpretação Bárbara Matos, Joana Caetano, Juliana Andrade, Mickaella Dantas, Pedro Henrique Amoedo, Telmo Ferreira, 
Fátima Trindade, Luísa Aguiar e Maurício Freitas
director artístico Henrique Amoedo

Imagino que a maior parte dos meus colegas terá sentido o mesmo que eu ao ser convidado 

para criar para o Grupo Dançando com a Diferença, que é ou terá sido uma enorme apre-

ensão. 

Com uma vasta experiência em trabalhar com profissionais de múltiplos e reconhecidos 

talentos, de repente podemos sentir-nos completamente desarmados e perdidos com esta 

realidade que desconhecemos.

Nos primeiros dias somos, ou melhor fui várias vezes assolado por uma dúvida tão premente 

que me impelia a desistir. Depois a pouco e pouco uma qualidade humana ímpar foi preen-

chendo todas as dúvidas e foi dando lugar a um pulsar vital cheio de genuína força, vontade e 

desejo de construir uma festa ímpar, cheia de segredos, surpresas e sobretudo uma discreta 

felicidade que só aqueles que conhecem o verdadeiro sentido da vida podem se dar ao luxo 

de celebrar.

Fomos desafinando cheios da convicção de que num país cronicamente anacrónico o desafi-

nado é privilégio daqueles de quem no fundo do peito bate um coração”.

Em Setembro de 2001 iniciou-se na Ilha da Madeira, em Portugal, o Projecto Dançando com 

a Diferença. Desta iniciativa, fruto de um projecto de autoria e responsabilidade do seu ainda 

director artístico, Henrique Amoedo, nasceu uma companhia homónima, o Grupo Dançando 

com a Diferença (GDD). Actualmente o Grupo Dançando com a Diferença é, sem dúvida algu-

ma, internacionalmente aclamado como um dos grupos que mais tem contribuído para que 

o reconhecimento das capacidades estético-artísticas de uma companhia que tem no seu 

elenco pessoas com e sem deficiência seja uma realidade, seja por suas acções em Portugal 

ou no estrangeiro.

Em Portugal, além das suas apresentações regulares no seu local de residência, o Centro 

das Artes Casa das Mudas, na Calheta – Ilha da Madeira, o GDD já fez apresentações em 

diferentes localidades do Norte ao Sul, incluindo-se uma actuação nos Açores. Internacio-

nalmente já teve o seu repertório apresentado em oito países, sempre com grande reconhe-

cimento do público e da crítica especializada. 

No seu repertório constam catorze criações de treze diferentes coreógrafos, destacando-se, 

pelo número de apresentações em Portugal e no exterior e pelo tempo de manutenção no 

repertório, as coreografias de Clara Andermatt e Rui Horta (Portugal), Ivonice Satie e Henri-

que Rodovalho (Brasil). A sua última estreia, em 2011, foi Desafinado, uma criação de Paulo 

Ribeiro com a colaboração de Leonor Keil e direcção musical dos Drumming GP (com Miquel 

Bernat e António Serginho).

A inovação e a ousadia, entre tantas outras, são características da Arte Contemporânea e 

consequentemente estão presentes no nosso trabalho. Não de forma gratuita e inconse-

quente, mas sim com uma postura de que só poderemos contribuir para a modificação da 

imagem social das pessoas com deficiência se soubermos aliá-las e apresentá-las para o 

público, de forma a confrontá-lo com esta realidade.

Henrique Amoedo 

Director do Grupo Dançando com a Diferença

paulo rIbeIro sobre dESAFINAdO

breve hIstórIco do grupo dançando com a dIferença
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E se de repente A Palavra Manifesta fosse 

um enredo policial, ou um conto pessoal, 

ou uma poesia original? Tendo em conta 

as suas experiências individuais, os par-

ticipantes são convidados a construir um 

acervo, uma base de trabalho da matéria 

poética escrita. Após esta recolha, a poesia 

será transformada em registos performati-

vos, visuais, sonoros e físicos.

Esta oficina resulta de um projecto comum 

dos Teatros que integram a Rede de Pro-

gramação Cultural 5 Sentidos e dos seus 

Serviços Educativos e tem como objectivo 

permitir aos mais jovens explorar a poesia 

como manifestação oral e/ou escrita, para 

depois estabelecer pontes expressivas com 

outras áreas artísticas.
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17 a 21 dez

a palavra manIfesta 
orientação GIMbA e GONÇALO ALEGRIA

sáb a qua 10h45 às 13h00 e 14h30 às 17h15
Público-alvo dos 12 aos 15 anos
Preço 403

Apresentação informal qua 18h30
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Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural Acção co-financiada por

Sou o Gimba, de meu nome Eugénio Lo-

pes, sou músico, autor e produtor, tenho 

51 anos e nasci em Lisboa. Comecei a es-

tudar piano aos 6 anos, e flauta aos 8, mas 

foi só aos 14, com os primeiros estudos 

de guitarra, comecei a escrever letras de 

canções. As minhas referências musicais 

de infância assentam principalmente no 

Jazz (Miles Davis, John Coltrane, etc…), 

Bossa Nova (Tom Jobim, João Gilberto…), 

e muita rádio (Beatles, Stones, Dylan, Soul 

e R&B…). Segui atentamente a evolução 

musical da nossa língua, desde os tempos 

áureos do Festival da Canção, seguindo-se 

a geração Zip-Zip de Baladeiros, a música 

de intervenção dos tempos da revolução 

do 25 de Abril, o fenómeno do rock sinfóni-

co, o boom do Rock Português, etc.

Desde sempre estudioso apaixonado do 

nosso idioma, estou a trabalhar no pri-

meiro livro em língua portuguesa sobre 

escrita de canções, ao jeito das obras 

dos gurús Sheila Davis, John Braheny, 

Michael Laskow, etc. Depois de algumas 

palestras exclusivamente orais, dediquei 

os meus últimos cinco anos às Oficinas de 

Escrita de Letras, com o objectivo assumi-

do de contribuir para uma nova tomada de 

consciência em relação às sonoridades do 

português.

Gravei discos em grupo e em nome pró-

prio. Como produtor, trabalhei com artis-

tas tão variados como Deolinda, General D, 

Tim ou José Cid. Dei a cara e fiz música 

para programas de televisão (Pop Off; O 

Cabaret da Coxa). Também assinei bandas 

sonoras de programas de humor (O Pro-

grama da Maria; Paraíso Filmes, Boa Noi-

te, Alvim), para Cinema (O Crime do Padre 

Amaro), rádio, Teatro e publicidade.

Nasceu na cidade de Lisboa em 1976. Mais 

recentemente e a longo prazo prevê: Con-

tinuar a estudar a interpretação do que vê, 

desenvolver conhecimentos nas áreas da 

interacção e Physical Computing, estudo da 

semiótica, estudo de música aplicada ao 

sentido e significado, desenhar mais, tra-

balhar mais imagens em movimento (...) 

ser menos mas melhor geek. Construir 

uma família. Isto no espaço dos próximos 

10 anos.

Até lá e ainda: Criou durante o Inverno de 

2011 a Rádio Alegria, que é pirata e que nas-

ce nas ruas. Formou com mais 3 pessoas o 

Projecto MESA para o Laboratório Biografias 

do Teatro Maria Matos. Participou no Pro-

jecto EVA, CPAI+Escolhas, onde co-realizou 

com Raquel André, e montou o filme Pi-

cheleira 1, para The Screening Cabinet, de 

Miguelangelo Veiga, criou URSO (trabalho 

de vídeo s/ uma biografia disfarçada). Tra-

balhou, entre outros, com Companhia Ca-

ótica, Sílvia Pinto Coelho, João Pedro Vaz, 

SubUrbe, Teatro Praga, Ninho de Víboras, 

Teatro Meridional. Fez captação e mon-

tagem de som para Cinema. Trabalha em 

Teatro desde 1999. Autodidacta, estudou 

música com Walter Lopes, José Eduardo, 

Mário Delgado. Improvisou muito sobre 

sons. Foi Professor de Som e de Luz na 

Escola Profissional de Artes e Ofícios do 

Espectáculo. Frequentou o Curso de Artes 

da Performance Interdisciplinares e Tecno-

lógicas, Programa Gulbenkian Criatividade. 

É membro fundador do Teatro do Vestido, 

trabalha em várias áreas: Música, Perfor-

mance, Encenação, Desenho de som, luz, 

vídeo, Construção de objectos, Design.

bIografIas

eugénIo lopes (gImba)

gonçalo alegrIa
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faça-se amIgo... 
O MELHOR DOs PREsENtEs!

©
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Amigos · 2011 

Vivace Tipografia Beira Alta, Lda.; 

Allegro BMC CAR • Dão · Quinta do Perdigão • Hotel Avenida • Pascoal Luz e som • 
Moderato Abyss & Habidecor • blog/magazine: obvious • Pastelaria Doce Camélias, 
Lda • Restaurante Tia iva; 

Andante Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • João Carlos Barroso e Maria 
emília Barroso • João Carlos osório de Almeida Mateus • Maria sofia Leitão; 

Adágio Amável dos santos Pendilhe • Ana Carvalho • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana 
Paula Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Armanda Paula 
Frias sousa santos • Clínica Veterinária de Mangualde • Carlos Dias Andrade e 
Maria José Andrade • Célia Cláudia Lourenço Rodrigues • Farmácia Ana Rodrigues 
Castro • Fernanda de oliveira Ferreira soares de Melo • Fernando soares Poças 
Figueiredo e Maria Adelaide seixas Poças • GAes, Centros Auditivos • isabel Maria 
Pais e António Cabral Costa • isaías Gomes Pinto • José Luís Abrantes • José Gomes 
Moreira da Costa • Júlia da Conceição Correia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes 
• Luís Manuel de sousa Peixeira • Maria de Fátima Ferreira e Armando Ferreira 
• Maria do Céu Almeida Cunha Coelho •  Maria José Agra Regala Fonseca e João 
José Correia Fonseca • Marina Bastos • Martin obrist e Maria João de ornelas 
Andrade Diogo obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Pieter Rondeboom e Magdalena 
Rondeboom • Raul Albuquerque e Vitória espada • Teresa da Conceição Azevedo • 
Vítor Domingues;

Júnior Afonso Couto Leitão Borges • Ana Mafalda seabra Abrantes • Ana Margarida 
Rodrigues • Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa seabra Abrantes • Diogo Rafael 
Teixeira Ascenção • eva do Amaral Ferreira • Francisca Couto Leitão Borges • 
Mariana Costa Fong Vieira Gomes • Marta Ribeiro Figueiredo • Matilde Figueiredo 
Alves • sofia Costa Fong Vieira Gomes.

E outros que optaram pelo anonimato.

    algumas vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

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

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

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

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

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

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. 

Parceiro media

Mecenas · 2011

O CENtRO DE ARtEs DO EsPECtÁCuLO DE vIsEu
AssOCIAÇÃO CuLtuRAL E PEDAGÓGICA
AGRADECE AOs MECENAs E AMIGOs DO tEAtRO vIRIAtO PELO GENEROsO CONtRIbutO.

a generosidade dos mecenas e amigos do teatro viriato tornou possível angariar, desde janeiro de 1999, cerca 
de 500.000,003 de donativos. por vontade dos doadores, parte deste valor foi canalizado para financiar o 
acesso de público carenciado, na sua maioria jovens e crianças, às actividades do teatro viriato.
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vIrIato teatro munIcIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 1057 · 3511-501 vIseu 

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

geral 232 480 110 · fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

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

Marisa Miranda · Imprensa e Comunicação
e-mail marisamiranda@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

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


