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sáb

10h30
21h30

01 À VOLTA DA MESA DO K CENAsáb 11h00 às 13h00

01 FILMES PEDIDOSsáb 16h00

15

25 e 26

AS CRIADAS
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04 e 05
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NEW AGE NEW TIME
ver programa completo, pág. 40

sex e sáb
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21h30

21h30

FICHA TÉCNICA

Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotografias 
de BOBINES © Sébastien Dechatre e Erik Damiano/le 
petit cowboy 

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas 
normas ortográficas, 

à exceção do editorial.

SALA FOYER SENTIDO CRIATIVO
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Andamos em contraciclo, andaremos sempre. A nossa coerência está na diversidade. De Setembro a 

Dezembro fazemos tudo.

Vamos à génese deste Teatro, homenageamos um dos seus mentores, reflectimos com olhares dife-

rentes sobre as várias geografias. Acolhemos a grande música de outros mundos. Abrimos as portas à 

palavra dita e vivida por especialistas mas também pela comunidade que se entrega aos desafios que 

lhes são lançados. Fazemos um ciclo de danças essenciais e lançamo-nos noutros projectos para todos 

os corpos e sensibilidades.

A nossa coerência está na diversidade a nossa riqueza é falarmos muitas línguas que são entendidas 

por todos. Num só espaço convergem e são emitidas visões de universalidade tolerância respeito e so-

bretudo o prazer do colectivo. O prazer do colectivo com responsabilidade individual.

Um Teatro é sem dúvida um lugar mágico, porque em palco todos se transcendem. Em palco, tudo é 

diferente e é por isso que andamos em contraciclo. Aqui dentro falamos sempre da grandeza humana, 

quando lá fora esta parece ter desaparecido. Lá fora, a humanidade parece cada vez mais refém do 

medo!

Escrevo este editorial no dia do Brexit. Escrevo triste, muito triste e com uma pena enorme de estarmos 

a chegar tão baixo. Para uma programação luminosa, o meu primeiro editorial em luto!

Paulo Ribeiro

EDITORIAL

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

ver de acordo com a ortografia que tem mais acentuação rítmica!
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É com uma programação diversificada que o Teatro Vi-

riato se apresenta no último quadrimestre de 2016. Re-

gressa a Viseu a dupla de palhaços Bibeu e Humphrey 

para um espetáculo memorável, poético e hilariante em 

torno do Novo Circo mas também do Cinema. Na músi-

ca, o destaque vai para a estreia nacional da arrojada 

e “metaleira” banda suíça Steamboat Switzerland, mas 

também para a apresentação do novo álbum de um dos 

compositores brasileiros mais conhecidos, Arnaldo An-

tunes. A sempre surpreendente mala voadora traz ao 

Teatro Viriato a sua mais recente peça, Moçambique. O 

encenador Graeme Pulleyn e o dramaturgo Fernando 

Giestas estreiam uma oficina que desafia os alunos do 

9ºano de escolariedade a “olhar” para os Lusíadas de 

outra forma. É também na última temporada do ano, 

que se assiste a um dos melhores momentos da dança 

contemporânea nacional, com a promoção da mostra 

New Age, New Time, que este ano entra na sua 5ª edi-

ção com uma programação arrojada, com um número 

maior de espetáculos, uma estreia absoluta e uma es-

treia nacional. Consequência direta do projeto Dançando 

com a Diferença - Road, desenvolvido em 2014 em Viseu, 

o Teatro Viriato continua a aposta na área da cultura in-

clusiva e apresenta num novo projeto. Por Delicadeza 

junta pessoas com deficiência e sem deficiência em tor-

no da dança inclusiva.

Depois da aclamada passagem pelo projeto Circus Lab, 

promovido em 2015, a dupla de palhaços Bibeu e Hum-

phrey regressa ao Teatro Viriato para encantar nova-

mente o público com o espetáculo Bobines (15 e 16 de 

setembro). Recorrendo ao cinema e à técnica de clown, 

esta dupla promete um espetáculo poético e hilarian-

te. No ano em que se assinala o centenário de Engrácia 

Carrilho, o Teatro Viriato organiza uma homenagem (20 

de setembro) a esta figura incontornável da cidade de 

Viseu e que tanto contribuiu para o ressurgimento do 

Teatro da cidade enquanto Teatro Viriato. Ricardo Pais, 

Nicolau Pais, Paulo Ribeiro, José Fernandes e Marisa 

Miranda recuam até ao início do projeto desta institui-

ção e partilham factos e curiosidades que fazem parte 

da história da cultura da cidade. Formada em 1995 por 

três virtuosos músicos, a banda Steamboat Switzerland 

já esgotou espetáculos um pouco por todo o mundo. 

No dia 30 de setembro, este coletivo faz a sua estreia 

em Portugal com um concerto que conta com a parti-

cipação de músicos consagrados portugueses. Impul-

sionados pelas misturas explosivas e eletrizantes das 

sonoridades do Heavy Metal, o coletivo incorpora tam-

bém nas suas composições elementos da música con-

temporânea. 

Depois de várias sessões esgotadas, a performance Re-

visitar (01 de outubro a 03 de dezembro) vai continuar 

a desafiar os visitantes do Museu Nacional Grão Vasco 

a conhecer a coleção permanente através de uma visita 

alternativa que recorre à dança e ao discurso dramatúr-

gico. Uma performance criada por Leonor Barata e Pa-

trícia Portela. Através da parceria com o Cine Clube de 

Viseu, o cine-concerto Filmes Pedidos (01 de outubro) 

volta ao palco do Teatro Viriato. Neste espetáculo, cabe 

aos espectadores escolher os filmes que serão depois 

musicados ao vivo pelos músicos de serviço. Ana Bor-

ralho e João Galante já habituaram o público a perfor-

mances que envolvem a comunidade e que fazem coro 

sobre a atualidade nas mais diferentes vertentes. Em Só 

há uma vida e nela quero ter tempo para construir-me e 

destruir-me (07 e 08 de outubro), uma turma de Viseu 

irá provocar o público a refletir sobre a sociedade atual 

e os pilares sobre a qual se encontra alicerçada. O en-

cenador Simão Do Vale propõe uma viagem ao universo 

feminino com a apresentação da peça francesa, As Cria-

das (15 de outubro). Vera Mantero foi convidada em 2015 

a efetuar um retrato sobre a desertificação e desuma-

nização da Serra do Caldeirão. Desse desafio resultou a 

peça Os Serrenhos do Caldeirão, Exercícios em Antropo-

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
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logia Ficcional (22 de outubro). Paulo Ribeiro coreografa 

um dueto em que os intérpretes, Ana Jezabel e João 

Cardoso interagem com imagens que refletem sobre 

amor. Ceci n’est pas um film – Dueto para Maçã e Ovo (26 

a 28 de outubro) regressa ao Teatro Viriato com sessões 

para escolas e para o público em geral. 

Inventar uma história cujo contexto advém da História, 

pode parecer uma proposta confusa, mas não é. Em 

Moçambique (04 e 05 de novembro), a companhia mala 

voadora aposta no teatro documental mas ao contrário, 

ou seja, os factos reais são usados para adensar uma 

autobiografia falsa que a companhia pretende impor a 

este país africano. Após quase um ano de trabalho, de 

descobertas, de visitas a apiários, conversas com api-

cultores e provas de mel, Graeme Pulleyn, Luís Belo e 

Ricardo Augusto desenvolveram Abílio, Guardador de 

Abelhas 3.0, uma peça que levanta múltiplas questões 

sobre as prioridades atuais das chamadas sociedades 

desenvolvidas. Arnaldo Antunes (11 de novembro) é con-

siderado por muitos críticos um dos melhores compo-

sitores brasileiros da atualidade. Integrou grupos como 

os tribalistas ou os Titãs. Agora a solo, o músico apre-

senta em Viseu o seu disco JÁ É. Não gostam de rótu-

los, mas inegavelmente é jazz alternativo que trazem 

até Viseu Hamar Trio (17 de novembro), composto por 

Klaus Ellerhusen Holm, Hernani Faustino e Nuno Mo-

rão, segue a premissa da celebração do instante, atra-

vés do qual desenvolve composições cujas sonoridades 

se aproximam do jazz contemporâneo ou do experimen-

talismo. Um jogo coreógrafico entre o texto, a ilustra-

ção, luz e sombra é o que Joana Providência, Gémeo 

Luís e Eugénio Roda apresentam em Catabrisa (06 a 09 

de dezembro), um espetáculo para todos os públicos. 

A finalizar um ano enquanto Artista Residente no Teatro 

Viriato, Nuno Cardoso encerra a temporada com a apre-

sentação do resultado final do projeto desenvolvido com 

a Comunidade Do Demo (15 a 17 de dezembro) e com a 

peça Subterrâneo (16 e 17 de dezembro).

Pelo quinto ano consecutivo o Teatro Viriato organiza a 

mostra de dança contemporânea New Age, New Time 

(16 a 27 de novembro). Ao longo de 13 dias serão apre-

sentados oito espetáculos, dos quais dois são estreias 

(absoluta e nacional) e promovidas aulas com todos 

os coreógrafos presentes. Cabe a Vera Mantero abrir a 

mostra de dança com a sua mais recente criação. Em O 

Limpo e o sujo (16 de novembro), a coreógrafa coloca o 

ambiente e a ecologia no centro do discurso artístico. 

Victor Hugo Pontes dá a conhecer um Anton Tchékhov 

dançado. Inspirando-se na obra A Gaivota, o coreógra-

fo criou Se alguma vez precisares da minha vida vem e 

toma-a (19 de novembro). Pela primeira vez, uma das 

propostas do New Age, New Time chega também ao pú-

blico escolar. Novo_Título Provisório (21 de novembro), 

de Yola Pinto e João de Brites, reflete sobre as memó-

rias associadas ao corpo e onde a anatomia aparece 

ligada à palavra, às onomatopeias e às memórias emo-

cionais. André Mesquita regressa uma vez mais a Viseu, 

desta vez para responder a um desafio lançado por Pau-

lo Ribeiro. Lugar de Desdobramento (23 de novembro) é 

um solo que estreia no Teatro Viriato e assume-se como 

um súmula de várias coisas que André Mesquita desen-

volveu nos últimos anos. Também durante o New Age, 

New Time, Clara Andermatt procurará partilhar com o 

público qual a sua ideia da História da Dança. Quais os 

criadores que a influenciaram, as correntes artísticas 

que mais valoriza, etc são alguns dos factos e curiosida-

des que irá compartilhar em Viseu. A Minha História da 

Dança (24 de novembro) é uma iniciativa do Forum Dan-

ça e de O Rumo do Fumo. Focada na deslocalização das 

linguagens de movimento presentes nas danças urba-

nas para o espaço cénico, Hu(r)mano (25 de novembro), 

de Marco da Silva Ferreira, é uma busca constante do 

significado da dança enquanto produto abstrato. João 

Fiadeiro irá partilhar o processo de criação do espetá-

culo I Am Here na conferência-performance I Was Here 

(26 de novembro). A coreógrafa Tânia Carvalho encerra 
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a mostra de dança com a estreia em Portugal da peça 

Glimpse - 5 room puzzle (27 de novembro).

Em 2014, o Teatro Viriato promoveu o projeto Dançando 

com a Diferença - Road, apostando na cultura inclusiva. 

Mantendo a vontade de continuar a trabalhar esta te-

mática, o Teatro Viriato está a promover um novo proje-

to. Intitulado Por Delicadeza, é uma iniciativa de média 

duração desenvolvida para um grupo de pessoas com 

deficiências variadas, institucionalizadas e não insti-

tucionalizadas da região de Viseu, e pessoas sem de-

ficiência. O Teatro Viriato prepara assim o terreno para 

a criação futura de um grupo de dança contemporânea 

em Viseu que reúna pessoas com e sem deficiência, 

sob a coordenação artística de Henrique Amoedo, co-

reógrafo que introduziu em Portugal o conceito Dança 

Inclusiva. O projeto tem orientação de Francisca Mata 

e Ricardo Meireles e envolve 10 instituições de apoio às 

pessoas com deficiência e diversos participantes da co-

munidade. A apresentação do resultado de Por Delica-

deza acontece nos dias 03 e 04 de dezembro.

A entrar na segunda década de existência, o K Cena – 

projeto Lusófono de Teatro Jovem continua a procurar 

formas de manter o mesmo sucesso e de se renovar. 

Este ano as inscrições preveem não só a angariação de 

jovens participantes, mas abre a porta aos jovens ence-

nadores para um estágio com o encenador Graeme Pul-

leyn. Para refletir e trocar impressões sobre o que tem 

sido este projeto e qual o futuro do mesmo, o Teatro Vi-

riato organiza no dia 01 de outubro a conferência À volta 

da mesa do K Cena. A moderação será da responsabili-

dade de Graeme Pulleyn e terá como convidado especial 

Henry Raby, da National Association of Youth Theatre.

De 15 de setembro a 17 de dezembro, o foyer acolhe 

a exposição Cartografia(s) (I)materiais. Com fotografias 

da autoria de Carlos Fernandes, esta mostra retrata 

perto de 25 criadores que integraram a programação do 

Teatro Viriato entre janeiro e julho de 2016.
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao 

público. Consciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o 

Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas 

áreas possam desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso às melhores 

condições de trabalho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar opções em palco, potenciar os 

resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns convidados para conversas 

pós-ensaios e/ou apresentações informais.

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

cooperação fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma descentralização 

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

DANÇA

05 a 10 SET

TÍTULO A DEFINIR
de TÂNIA CARVALHO

DANÇA

NOV

LUGAR DO DESDOBRAMENTO
de ANDRÉ MESQUITA
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O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR

A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à criação artística do Teatro Viriato 

assenta também no assumir de coproduções de espetáculos de companhias e artistas na-

cionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO 

19 e 20 SET – Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima

24 SET – Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

21 e 22 OUT – São Luiz Teatro Municipal, Lisboa

07 a 09 DEZ – Théâtre National de Chaillot, Paris

MUSEU DA EXISTÊNCIA
de RAFAELA SANTOS e FERNANDO GIESTAS

AMARELO SILVESTRE

17 a 19 NOV – Teatro Virgínia, Torres Novas

IFIGÉNIA
de TIAGO RODRIGUES

12 NOV – Teatro Municipal de Vila Real

26 NOV – Centro Cultural Gil Vicente, Sardoal

NOTA: AS DATAS DE DIGRESSÃO DE IFIGÉNIA SÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DA REDE EUNICE

MOÇAMBIQUE
COMPANHIA MALA VOADORA

16 e 17 SET – Teatro Municipal do Porto Rivoli · Campo Alegre

23 e 27 SET – Maria Matos Teatro Municipal, Lisboa
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ARTISTA RESIDENTE
NUNO CARDOSO // 2016

Criar condições para o desenvolvimento da criação artística na região em estreita relação com o 

público local, regional e nacional é um dos eixos estratégicas da ação do Teatro Viriato. Nesse sen-

tido, durante o ano de 2016, o Teatro Viriato acolhe na sua programação anual o encenador Nuno 

cardoso enquanto Artista Residente.

NUNO CARDOSO

Iniciou o seu percurso teatral no CITAC. Como ator, destacam-se Um Processo, a partir de Franz 

Kafka, Subterrâneo, de Fiodor Dostoiévski, Gato e Rato, de Gregory Motton, Na Solidão dos Campos 

de Algodão, de Bernard-Marie Koltès, Projeto X.2 – A Mordaça, de Eric-Emmanuel Schmitt, 

Gretchen, a partir de Urfaust de Goethe, Otelo, de William Shakespeare, Querido Monstro, de Javier 

Tomeo, Filho da Europa, a partir de Peter Handke e T3+1, a partir de Anton Tchekov. Foi um dos 

fundadores do coletivo Visões Úteis, onde encenou As Aventuras de João Sem Medo, a partir da 

obra homónima de José Gomes Ferreira, Casa de Mulheres, de D. Maraini, e Porto Monocromático. 

De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do ANCA. No TNSJ, assumiu a Direção Artística do TeCa entre 

2003 e 2007. Como criador residente no TNSJ encenou Pas-de-Cinq + 1, de Mauricio Kagel, O 

Despertar da primavera, de Frank Wedekind, Woyzeck, de Georg Büchner, e Plasticina, de Vassili 

Sigarev. O seu percurso inclui ainda as encenações de Ricardo II, de William Shakespeare, R2, a 

partir de Shakespeare, Boneca, a partir de Henrik Ibsen, Platónov, de Anton Tchekov, A Boa Alma 

de Sechuan, de Bertolt Brecht, Love and Marriage, a partir de Ibsen, e Jornada para a Noite, de 

Eugene O’Neill. Para o Ao Cabo Teatro encenou Antes dos Lagartos, de Pedro Eiras, Purificados, 

de Sarah Kane, Valparaíso, de Don DeLillo, Parasitas, de Marius von Mayenburg, Jardim Zoológico 

de Cristal, de Tennessee Williams, A Gaivota, de Anton Tchekov, As Três Irmãs, de Anton Tchekov, 

Desejo sob os Ulmeiros, de Eugene O´Neill, Medida por Medida, de William Shakespeare, Porto 

S. Bento, criação coletiva, A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, Class Enemy, de 

Nigel Williams, Coriolano, de William Shakespeare, Demónios, de Lars Norén, Britânico, de Jean 

Racine, e Arquipélago, criação coletiva. Assumiu desde 2002 a direção artística do Ao Cabo Teatro.
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TEATRO VIRIATO EM REDE 
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS

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

criada , inicialmente em 2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 

para 10 parceiros e mais recentemente para 11. Esta rede de programação cultural surgiu com o 

intuito de estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias instituições. As estruturas que 

integram esta rede de programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural de Vila Flor 

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

Vicente (Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal 

da Guarda, Teatro Nacional São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do 

Porto Rivoli · Campo Alegre.

PROGRAMA ARTISTAS EMERGENTES

Com o intuito de reforçar a estratégia de apoio à criação emergente nacional na área da dança e do 

teatro, a Rede 5 Sentidos decidiu apoiar dois artistas emergentes no período de dois anos. O Programa 

Artistas Emergentes propõe aos artistas selecionados a possibilidade de desenvolver o seu trabalho 

durante um período de tempo mais generoso do que os tempos normais “do mercado”, com a oferta 

de condições de trabalho favoráveis à consolidação do seu trabalho, numa oportunidade única de se 

encontrar com públicos variados.

DANÇA

a definir

O NASCIMENTO DE ARETE
de LUÍS GUERRA

 

TEATRO

FEV’17

TEMPO LIVRE
de RAQUEL CASTRO
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A entrar na segunda década de existência, o K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem mantém a vontade de fomen-

tar e valorizar a Língua Portuguesa através do teatro mas renova-se com o intuito de chegar a mais jovens, com 

novas ferramentas que contribuam para a formação teatral. Para além de convocar a reunião de vários jovens de 

diferentes nacionalidades, realidades culturais e contextos, a sexta edição do projeto contempla a promoção de um 

estágio de encenação destinado a jovens encenadores. Este estágio conta com orientação de Graeme Pulleyn. O K 

Cena é desenvolvido em parceria com o Teatro Vila Velha (Salvador/Bahia, Brasil) e com o Instituto Camões / Centro 

Cultural Português – Pólo do Mindelo (Cabo Verde).

ATÉ 30 SET’16

Inscrições para jovens encenadores com idades entre os 21 e os 30 

anos, através de entrega de Ficha de Inscrição e Carta de Motivação na 

Bilheteira do Teatro Viriato

processo de seleção com três fases:

ENTREVISTA – 04 a 07 OUT’16

EXERCÍCIO PRÁTICO – 04 a 06 NOV’16

SELEÇÃO FINAL – 08 NOV’16

ATÉ 21 OUT’16

Inscrições para participantes 

com idades entre os 14 e os 18 anos junto da 

Bilheteira do Teatro Viriato 

ou em www.teatroviriato.com

ENSAIOS 26 OUT a 15 DEZ’16

seg e qua 18h45 às 20h45

PROCESSO DE SELEÇÃO - DEZ‘16

PROJETO COM A COMUNIDADE / TEATRO 

K CENA PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM

SE TENS ENTRE 14 E 18 ANOS OU FORMAÇÃO EM ENCENAÇÃO INSCREVE-TE
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A partir do seu (outro) lugar: o da direção de cena, o fo-

tógrafo e colaborador do Teatro Viriato Carlos Fernan-

des regressa à premissa do seu anterior projeto Scene 

e desafia o espectador a descobrir uma nova camada de 

leitura sobre os objetos artísticos, desta vez, a partir de 

um dos seus elementos intrínsecos – os criadores. 

Em Cartografia(s) (I)Materiais, Carlos Fernandes retrata 

perto de 25 criadores, encenadores e coreógrafos, ins-

critos na programação do Teatro Viriato entre janeiro e 

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

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

dade do palco, enquanto espacialidade e território de 

transformação. Um discurso multimodal que é acio-

nado para captar dimensões da dicotomia do material/

imaterial própria da paisagem cultural.

EXPOSIÇÃO / FOYER

15 SET a 17 DEZ

CARTOGRAFIA(S) (I)MATERIAIS
fotografias de CARLOS FERNANDES

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

Entrada gratuita
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Quem passou pelo Circus Lab, promovido pelo Teatro Vi-

riato em 2015, de certeza que ainda hoje traz na memó-

ria a dupla contagiante Bibeu e Humphrey. No arranque 

de temporada, este casal de palhaços, que são também 

músicos, estão de regresso com o seu mais recente es-

petáculo intitulado Bobines.

Desastrados e meigos, Bibeu e Humphrey recorrem ao 

cinema para partilhar as suas técnicas criativas. O que 

é que esta dupla irá filmar? Como é que os palhaços 

filmam? E como irão projetar essas imagens durante o 

espetáculo? As perguntas são muitas, mas uma coisa é 

certa, Bobines é um momento de partilha de pequenos 

filmes e jogos óticos que prometem conduzir o público a 

contagiantes momentos de poesia e de humor.

NOVO CIRCO

15 e 16 SET

BOBINES
COMPANHIA L’ATTRACTION CÉLESTE

qui e sex 21h30 | 60 min. | m/ 8 anos

preço 103 // descontos aplicáveis (ver pág. 67) 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Desde a campanha para as Autárquicas de 1986, o Teatro 

Viriato era uma questão que preocupava os autarcas. Ao 

propormos um projecto à Faculdade de Arquitectura do 

Porto e ao elaborarmos um intricado Programa que lhe 

serviu de base, tentávamos fazer um teste à capacidade 

de um futuro “Viriato” dar resposta às principais linhas de 

uma moderna concepção de Espaço de Acção Cultural! Não 

conheço conceito mais teatral  que o de “Acção”. E, já que 

nesta questão, em Viseu, é de Acção Cultural que se trata.

Atuámos! Representámos “Teatro de Enormidades…”, pa-

lavras de Aquilino, por dentro da velha carcaça. Depois aju-

dámos os jovens arquitectos a representar todas as outras 

formas possíveis deste velho “local” de futuros, novos “cri-

mes”. Quando o Presidente da CMV Eng. Engrácia Carrilho 

e o vereador Dr. Sebastião Antunes, nos expressaram o seu 

entusiasmo por estes Projectos da Faculdade e o seu en-

tendimento do interesse desta Sala (articulada, claro, num 

conjunto de espaços culturais a conquistar), apercebemo-

-nos subitamente, de que ao escolhermos o Teatro Viriato 

como exemplo, tínhamos escolhido a sala que sempre de-

sejáramos!

Ricardo Pais, in Teatro Viriato - 9 Propostas, julho 1986, edição Área Urbana - 

Núcleo de acção Cultural de Viseu (Cadernos A.U. nº 3)

CONFERÊNCIA

20 SET

O ELETRO CHOQUE ÁREA URBANA E OS TREZE ANOS DE 

SOLIDÃO DO TEATRO VIRIATO / BENEFÍCIOS DO DIÁLOGO ENTRE 

PODERES
UMA HOMENAGEM AO ENGENHEIRO ENGRÁCIA CARRILHO A PROPÓSITO 

DO SEU CENTENÁRIO, COM RICARDO PAIS, NICOLAU PAIS, PAULO RIBEIRO, 

JOSÉ FERNANDES E MARISA MIRANDA

ter 21h30 | 90 min. aprox. | m/ 12 anos 

Entrada Gratuita
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Depois de terem passado pelas salas de espetáculos 

mais importantes da Europa e dos EUA e por diversos 

festivais internacionais, os Steamboat Switzerland fazem 

a estreia em Portugal no Teatro Viriato.

Formada em 1995, a banda é composta por três músicos 

virtuosos cujo trabalho assenta nas misturas explosi-

vas e eletrizantes das sonoridades do Heavy-Metal e da 

música contemporânea.

Com oito álbuns lançados, o talento do coletivo não se 

esgota nas complexas composições, é também aumen-

tado pelo poder de improvisação dos músicos. 

No palco do Teatro Viriato, a banda apresenta a sua ver-

são mais alargada, idealizada pelo compositor David 

Dramm e que inclui a participação de músicos de outros 

estilos musicais, nomeadamente três trompetistas por-

tugueses de renome internacional, proporcionando um 

concerto único.

MÚSICA

30 SET

STEAMBOAT SWITZERLAND EXTENDED 
com DAVID DRAMM - ORANGE SLICE

sex 21h30 | 90 min. | m/ 6 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Orgão Hammond Dominik Blum

Baixo Elétrico Marino Pliakas 

e Jeremias Keller

Bateria Lucas Niggli 

e Peter Conradin Zumthor

Composição David Dramm

Piano Tamriko Kordzaia

Trompetes Susana Santos Silva,

Javier Pereiro e Ricardo Formoso

Apoio 

ESTREIA 

NACIONAL



18 · dim

Em grande parte o que importa é fazer, mas de vez em 

quando é também saudável e prazeroso parar e refletir 

um pouco, trocar impressões, partilhar experiências e 

ideias, para de seguida fazermos de novo.

No arranque do K Cena 2016/17, propomos um encontro 

informal que tem como tema o teatro jovem e o seu papel 

na vida e no crescimento dos adolescentes e na socieda-

de em geral. 

A abertura das hostilidades será da responsabilidade 

de Henry Raby, representante da National Association 

of Youth Theatre, que dará a conhecer a longa tradição 

de teatro jovem no Reino Unido e o atual trabalho da as-

sociação com mais de 1300 grupos neste país. O debate 

informal, dinâmico, inspirador e quiçá polémico que se 

seguirá conta com moderação de Graeme Pulleyn.

CONFERÊNCIA

01 OUT

À VOLTA DA MESA DO K CENA
moderação GRAEME PULLEYN

convidado especial HENRY RABY  da NATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH THEATRE

sáb 11h00 às 13h00 | público-alvo professores, psicólogos, profissionais das artes, pais, jovens 

interessados em teatro e agentes culturais

Entrada gratuita mediante inscrição até 29 SET
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WORKSHOP COM HENRY RABY 

sáb 16h00 às 18h00

lotação 12 participantes 

preço único 33

público-alvo ex e futuros KCénicos

Neste workshop, os participantes terão a oportuni-

dade de experimentar a técnica Divised, através da 

qual a criação de um guião de uma peça é feita de 

forma colaborativa. 
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Habitar, comentar, questionar e sentir a coleção perma-

nente do Museu Nacional Grão Vasco são os objetivos da 

performance Revisitar, que surge quase três anos depois 

da experiência de Visitas Dançadas, e que conduz nova-

mente a intérprete e bailarina Leonor Barata a olhar 

atentamente e artisticamente para este espaço museo-

lógico. 

Ao longo de 50 minutos, o público é desafiado a entrar 

numa viagem por entre quadros, esculturas e objetos his-

tóricos raros, onde todos os sentidos são ativados, atra-

vés do recurso à dança e ao discurso dramatúrgico. Nesta 

nova performance, Leonor Barata contou com a cumplici-

dade da artista multidisciplinar Patrícia Portela.

PERFORMANCE

01 OUT a 03 DEZ

REVISITAR
de LEONOR BARATA e PATRÍCIA PORTELA

50 min. | m/ 15 anos

01, 15 OUT, 05 e 12 NOV e 03 DEZ | sáb 16h30

lotação 25 participantes/ sessão | preço único 43 // descontos não aplicáveis

50 min. | grupos escolares do Ensino Secundário

03 NOV | qui 10h30 e 15h00

lotação 1 turma/sessão | preço único 1,503

local de apresentação Museu Nacional Grão Vasco
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Atividade programada no âmbito

das comemorações do centenário da fundação do Museu 

Nacional Grão Vasco
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O imponente edifício granítico, cuja construção se iniciou em 1593, no local do paço episcopal, foi na sua origem des-

tinado a um seminário. À sobriedade e à monumentalidade do exterior, em cujo efeito cenográfico se configura e 

desenha a própria cidade, correspondem no interior extensas galerias de exposição que se desenvolvem em torno de 

um pátio central. O acervo inclui obras de arte e objetos da mais diversa tipologia e cronologia que encenam narrativas 

expositivas em função de um conjunto de critérios ou de ângulos de visão.

Da Catedral, do paço episcopal de Fontelo, de igrejas e conventos da região provém a sua coleção mais importante, a 

pintura do Grão Vasco, de colaboradores e contemporâneos, expressão de um período singular da História da Pintura 

Portuguesa, o da primeira metade do séc. XVI, centralizado na obra de um dos mais interessantes protagonistas, o 

Grão Vasco.

É licenciada em Filosofia pela Universidade de Coimbra 

e completou a pós graduação em Estudos Artísticos na 

mesma instituição. Fez a sua formação em dança no 

Forum Dança onde foi aluna de Howard Sonnenclair, 

Francisco Camacho, Madalena Victorino, André Lepecki, 

Thierry Bae, entre outros.

Foi intérprete em vários espetáculos de dança e de tea-

tro (Miss Liberty, de Mónica Lapa; Duel, com o Tof Thea-

tre; Visitas Dançadas no Museu Nacional Grão Vasco, de 

Aurélie Gandit).

O seu trabalho é extenso na área da Pedagogia Artística 

tendo sido colaboradora regular de várias instituições 

como formadora (Centro Cultural de Belém, CENTA, 

A Moagem, Centro Cultural Vila Flor e Teatro Viriato). 

Como coreógrafa criou vários espetáculos para o pú-

blico jovem: A Menina do Mar (2004), Pretas e Vermelhas 

Penduradas nas Orelhas (2007), Fios e Labirintos (2010) e 

Azul!(2012).

Foi também responsável pelas visitas guiadas ao Centro 

Cultural de Ilhavo (Ver os cantos à casa!, 2011) e ao Teatro 

Académico de Gil Vicente (As Histórias do Teatro, 2012). 

Desde 2010, é diretora da companhia ProjectoD – Peda-

gogia e Criação Artísticas, onde tem desenvolvido vários 

projetos para diversos públicos.

LEONOR BARATA

MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO

BIOGRAFIAS
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Autora de performances e obras literárias, vive entre 

Portugal e Bélgica. Estudou cenografia, cinema, dan-

ça e filosofia. Criadora de performances e instalações 

transdisciplinares, itinera desde 2003 com regularida-

de pela Europa e pelo mundo, recebendo vários pré-

mios pela sua obra (dos quais destaca o Prémio Reve-

lação 94 pela Associação Críticos de Teatro, o Prémio 

Madalena Azeredo de Perdigão/F.C.G. para Flatland I e o 

Prémio Teatro na Década para T5). Participou no 46º In-

ternational Writers Program em Iowa City, em 2013, e foi 

uma das 5 finalistas do Prémio Media Art Sonae 2015/

Mnacc. Dedica-se atualmente a estudar a invisibilidade.

PATRÍCIA PORTELA (1974)
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No tempo do mudo, do nascimento do cinema, o silêncio 

do filme assusta! Surgem os músicos acompanhadores de 

filmes que, no encontro com a imagem, transformam im-

provisação em composição. 

Neste espetáculo, uma banda desconhece o filme que 

está prestes a musicar - conta com o seu reportório temá-

tico original e uma ilimitada liberdade para acompanhar 

as imagens. 

No início os espectadores democraticamente escolhem o 

filme que querem ver e o imprevisível encontro de sons e 

imagens começa.

Um filme-concerto onde os espectadores escolhem os fil-

mes que regressa ao Teatro Viriato, agora para famílias e 

público em geral.

CINE-CONCERTO

01 OUT

FILMES PEDIDOS
de ANTÓNIO-PEDRO, EDUARDO RAON e RICARDO FREITAS | COMPANHIA CAÓTICA

50 min. 

sáb 16h00 | m/ 6 anos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Bateria, percussões, melódica e voz António-Pedro 

Harpa e eletrónica, daxofone, stylophone e voz Eduardo Raon 

Baixo acústico, efeitos e voz Ricardo Freitas 

Apresentação e locução de intertítulos Marta Azenha

Conceito e direção artística António-Pedro

Colaboração Caroline Bergeron

Curadoria dos filmes Nuno Sena

Figurinos Zafu Futon

Produção executiva Maria João Garcia

Produção Companhia Caótica

Coprodução Teatro Viriato

Criado sob encomenda do Centro Cultural de Belém/Fábrica das Artes (2015)

Sessão apresentada no âmbito do Vista Curta do Cine Clube de Viseu, 

em parceria com o Teatro Viriato

Projeto apoiado no âmbito do programa 
Viseu Terceiro
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Desenvolve a sua atividade artística entre a música, o 

cinema e as artes performativas: compõe e toca para 

teatro, cinema e dança, e desenvolve vários projetos e 

ateliers onde filma, toca e compõe, tentando aprofun-

dar a relação entre imagem e som. Neste momento em 

tournée nacional e internacional com Sopa nuvem – um 

thriller gastronómico, prémio MOMIX 2014 (França); Poe-

mas para Bocas Pequenas, recital cocriado com Marga-

rida Mestre; e A Viagem, de Filipa Francisco. Compôs 

para curtas, médias e longas-metragens de Ivo M. Fer-

reira, Margarida Leitão, Leonor Noivo, EdgarMedina, 

Vasco Diogo; espetáculos de O Bando, Teatro Meridio-

nal, Teatro da Serra de Montemuro, Ainhoa Vidal, Filipa 

Francisco, Companhia de Dança de Almada, Caroline 

Bergeron, Compagnie Sac a Dos (Be), Turak (Fr), Le 

luxe (Be), José Carretas e Miguel Abreu, entre outros.

Tocou ou gravou com João Afonso, Clara Andermatt, 

Real Pelágio, João Lucas, Fernando Mota, Camané, 

Jon Luz, Zé Eduardo, Artistas Unidos, Amélia Bentes, 

e dirige a Bigodes Band, inspirada na música dos filmes 

de Fellini. Realizou, com Ivo M.Ferreira, O homem da 

bicicleta – Diário de Macau (Prémios do Público nos VIII 

Encontros de Cinema Documental Amascultura e Melhor 

Documentário nos Caminhos do Cinema Português 1999), 

a curta Filme-Aperitivo, com Rita Figueiredo, encomen-

da do Festival IndieLisboa, e Pequeno Grande C, enco-

menda da Fundação Calouste Gulbenkian.

É licenciado em Sociologia, estudou Cinema na Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas, e Música na 

Drummers Collective, Nova Iorque, Hot Clube de Portu-

gal, Escola de Jazz do Barreiro e Jazz Clube de Macau. 

É codiretor artístico da Companhia Caótica.

Baixista e compositor com colaborações em projetos 

de jazz, música improvisada, teatro, dança e vídeo. Co-

labora com música original para projetos de teatro e 

dança, tendo trabalhado com Filipa Francisco, Francis-

co Campos, Maria Radich, Marina Nabais, Mayla Dimas, 

Miguel Antunes, Pedro Carraca, Rui Guilherme Lopes, 

entre outros.

Participa em Fungaguinhos, quarteto de voz, violino 

baixo e percussão, onde fez novos arranjos da músi-

ca de José Barata Moura para a infância. Compõe para 

os seus projetos IntErLúNio (L’Ennui Riot, CD JACC Re-

cords, 2011), e GRIP 5. Participou em Wishful Thinking 

(Wishful Thinking, CD Clean Feed, 2007), 3-Bass-Hit 

e Pablibut Sone, projeto selecionado para a Bienal de 

Jovens Criadores da Europa e Mediterrâneo - Turim 97. 

Enquanto membro da Granular participou no evento 

Granular meets P.A.R.T.S. no Palais des Beaux Arts, em 

Bruxelas, 2007.

ANTÓNIO-PEDRO

RICARDO FREITAS

BIOGRAFIAS
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Harpa, guitarra elétrica, eletrónicas Harpista, com-

positor e improvisador. Compõe regularmente para 

Cinema, Cinema de Animação, Teatro, Dança e Artes 

Plásticas. No seu trabalho destaca-se a relação com 

o cinema tendo composto não só para registo fixo mas 

também bandas sonoras ao vivo.

Na área estritamente musical tem atuado e grava-

do com I-Wolf (Áustria), Maria João & Mário Laginha, 

POWERTRIO, Bypass, Ela Não É Francesa Ele Não É Es-

panhol, Hipnótica, O Espetáculo d’Ontem, assim como a 

solo. Para além de Portugal tem atuado na Alemanha, 

Áustria, França, Eslovénia, Eslováquia, Sérvia, Espa-

nha, Rússia, Holanda, Bélgica e Macau.

Trabalhou com realizadores tais como Fernando Ven-

drell, Isabel Aboim Inglês, Thomas Hicks, Zepe, Joana 

Bartolomeu e Nuno Amorim. Compôs e executou músi-

ca para muitos filmes a convite da Cinemateca Eslove-

na, para o 35mm Festival e para a Vienalle International 

Film Festival.

Como intérprete estreou obras para instrumento solo 

e para ensemble de Eurico Carrapatoso, Clotilde Rosa, 

Ivan Moody, João Lucas, Joana Sá, Daniel Schvetz, Eli 

Camargo, Sebastian Duh e Fernando Lobo.

No final de 2013, editou o seu álbum de estreia a solo On 

The Drive For Impulsive Actions pela SHHPUMA (powe-

red by Clean Feed).

Atualmente, ensina História do Cinema na Restart | es-

cola de criatividade e novas tecnologias e no Instituto 

Politécnico de Tomar e é diretor e programador do In-

dieLisboa - Festival Internacional de Cinema Independen-

te, de que foi um dos fundadores em 2004.

Licenciou-se em Comunicação Social, com especia-

lização no ramo Cinema/Audiovisual, na Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa. Foi assistente da Direção do Instituto Por-

tuguês da Arte Cinematográfica e Audiovisual/IPACA 

(atual Instituto do Cinema e do Audiovisual) entre abril 

de 1996 e junho de 1998. As principais funções desem-

penhadas foram realizadas no âmbito da promoção 

nacional e internacional do cinema português. Foi res-

ponsável pelo Departamento de Exposição Permanen-

te da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema entre 

agosto de 1998 e junho de 2003. No âmbito das suas 

funções, coordenou todas as iniciativas decorrentes 

das atividades de programação, edição e exposição da 

Cinemateca. De forma direta, assegurou a organização 

de mais de 200 ciclos de cinema e a coordenação de vá-

rias edições, nomeadamente de monografias sobre os 

realizadores Aki Kaurismaki e Ruy Guerra, sobre a atriz 

Brunilde Júdice, sobre o diretor de fotografia Manuel 

Costa e Silva, de uma antologia de textos sobre cinema 

de José Gomes Ferreira e de uma coletânea de ensaios 

sobre o novo documentarismo português. Publicou vá-

rios textos sobre estes e outros temas em edições e 

nas folhas da Cinemateca. Foi programador do Doclis-

boa – Festival Internacional de Cinema Documental entre 

2004 e 2007.

EDUARDO RAON

NUNO CENA
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Em palco, virados para o público, um grupo de jovens, 

propõe-se a falar sobre o significado de Liberdade. 

A partir do texto original de Pablo Fidalgo Lareo, estes 

jovens pretendem engolir o mundo, mastigar e regurgi-

tar, para o devolver ao seu público, mas este processo 

de regurgitação implica o desenvolvimento de um vene-

no em forma de palavras, criado para se poder pensar 

o sistema entrópico onde estamos todos inseridos. Ana 

Borralho e João Galante pretendem, com esta perfor-

mance, provocar o público a refletir sobre a sociedade 

atual e os pilares sobre a qual esta se encontra alicer-

çada.

PROJETO COM A COMUNIDADE / PERFORMANCE

07 e 08 OUT

SÓ HÁ UMA VIDA E NELA QUERO TER TEMPO 

PARA CONSTRUIR-ME E DESTRUIR-ME
um projeto de ANA BORRALHO e JOÃO GALANTE a partir de um texto de PABLO FIDALGO LAREO

80 min.

sex 10h30 | grupos escolares (m/ 12 anos) | preço único 1,503 // descontos não aplicáveis

sáb 21h30 | m/ 12 anos | preço único 2,503 // descontos não aplicáveis 

// ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceito, direção artística, espaço e luz Ana Borralho & João Galante

Texto original Pablo Fidalgo Lareo

Banda sonora original Coolgate e Pedro Augusto

Assistência de ensaios e colaboração 

artística Catarina Gonçalves e Tiago Gandra

Sonoplastia Pedro Augusto 

Performers uma turma do ensino Secundário de Viseu (A definir)  

Produção casaBranca

Coprodução Culturgest / Projeto Panos - Palcos Novos Palavras Novas 

(Texto original Pablo Fidalgo Lareo, Tradução Francisco Frazão)

Apoio Câmara Municipal de Lagos, 

LAC - Laboratório de Actividades Criativas 

e TEL - Teatro Experimental de Lagos
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Desde 2002 que Ana Borralho & João Galante trabalham em parceria nos campos da performance art, dança, teatro, 

instalação, fotografia, som e vídeo, criando obras transdisciplinares que exploram línguagens híbridas e cruzam léxi-

cos e práticas diferenciadas, das mais afirmadas às mais marginais. O seu trabalho inscreve-se numa atitude e crença 

de que a arte não deve estar alheada da sociedade, das suas transformações e dos seus problemas, mas sim ser ativa 

e transformadora. Uma arte em comunicação direta com o espectador.

Nos últimos anos, as criações de Ana Borralho & João Galante têm associado ao processo de criação artística, pro-

cessos de formação artística - integrando workshops ou audições dirigidos às comunidades locais para seleção de 

participantes profissionais e não profissionais que posteriormente participam nas performances. São disto exemplo 

os projetos World of Interiors, Untitled, Still Life, SexyMF, I Put a Spell on You e, mais recentemente, o projeto Atlas que 

reune cem pessoas de diversas profissões e faixas etárias com experiências pessoais e motivações muito diversas. Daí 

resulta que as suas peças sejam frequentemente interpretadas por atores não profissionais, ampliando o contacto e 

relação dos artistas com públicos e comunidades distintas. 

Na continuidade deste processo, Só há uma vida e nela quero ter tempo para construir-me e destruir-me inclui, também, 

participantes não-profissionais, neste caso adolescentes. Este é o primeiro trabalho realizado em colaboração com 

esta faixa etária específica, mas prossegue o mesmo processo de investigação patente nos trabalhos anteriores, no 

sentido de aproximar o espaço artístico ao espaço social. 

Descrição 

O atual momento de crise e de prepotência política e financeira que as sociedades contemporâneas atravessam serve 

para repensar o nosso modo de viver em sociedade. Esta peça, com um elenco muito jovem, numa era plena de trans-

formações político-sociais (num tempo que impõe verdadeiras mudanças), e para quem o futuro se reserva incerto, 

serve como um momento de reflexão e pensamento sobre as transformações que a sociedade atual sofre e sobre quais 

as perspetivas e sonhos destes jovens a médio-longo prazo. 

Para integrar este projeto na escrita de um texto original foi convidado o jovem escritor espanhol Pablo Fidalgo Lareo 

(poeta/autor-dramaturgo/encenador) distinguido já com vários prémios de poesia e dramaturgia. O texto é, simulta-

neamente, integrado no evento Panos, uma iniciativa da Culturgest que alia o teatro escolar/juvenil às novas drama-

turgias. 

O horizonte de beleza de Ana Borralho e João Galante é passível de apreensão e alcance: um horizonte de aceitação, de 

mudança íntima perante o outro, de uma observação mais cuidada antes de qualquer julgamento, de tomar parte de uma 

experiência e não ser apenas uma testemunha.  (Rui Catalão)

SOBRE SÓ HÁ UMA VIDA E NELA QUERO TER TEMPO 
PARA CONSTRUIR-ME E DESTRUIR-ME
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Conheceram-se enquanto estudavam artes plásticas no 

AR.CO (Lisboa).

Como atores/cocriadores trabalharam regularmente 

com o grupo de teatro OLHO (com o encenador João 

Garcia Miguel), entre 1992 e 2002.

Desde 2002, trabalham em parceria nos campos da 

performance art, dança, instalação, fotografia, som e 

vídeo. Temas frequentes no seu trabalho: corpo|mente, 

dentro|fora, emoção|sentimento, eu|outros, 

privado|publico, social|politico. Um dos seus últimos 

trabalhos Atlas leva mais longe estas noções trazendo 

ao palco 100 pessoas de diversas profissões.

Das peças criadas em conjunto destacam: Mistermiss-

missmister (2002), I love you (2003), No Body Never Mind 

(2004-06), sexyMF (2006), I put a spell on you (2007), Mea-

tphysics (2008), Untitled, Still Life (2009), World of Inte-

riors (2010), Atlas (2011), Linha do Horizonte (2012), Pur-

gatório (2013) e Aqui estamos nós (2014).

Desenvolveram conjuntamente com Mónica Sa-

mões o projeto No Jogo do Desejo ou o Choque Frontal 

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

zação do vídeo documentário Eu Não Tu (2009) e o espe-

táculo infantojuvenil A Linha ou O Deserto já não é uma 

casa vazia (2009).

Em 2010, o Teatro Municipal Maria Matos (Lisboa) apre-

sentou uma pequena antologia das suas performances 

sob o título O Mundo Maravilhoso de Ana Borralho & João 

Galante.

Desde 2004 que os seus trabalhos são apresentados em 

diversos Festivais Internacionais em Portugal, França, 

Espanha, Suiça, Escócia, Brasil, Emiratos Arabes Uni-

dos, Japão, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Itália, Eslo-

vénia, Eslováquia, República Checa, Finlândia, Hungria, 

Estónia, Polónia e Grécia. 

São membros fundadores da banda de não-músicos 

Jymmie Durham, cofundadores da associação cultural 

casaBranca e diretores artísticos do Festival de Artes 

Performativas Verão Azul.

Autor dos livros: La educación física (Pretextos, 2010), 

eleito pelo El Cultural como um dos cinco melhores 

livros de poesia publicados em 2010 em Espanha; La 

retirada, com o qual ganhou o prémio Injuve de poesia 

em 2012; do livro de artista El tiempo de las tragedias 

absurdas (Fundación Cuña-Casasbellas, 2012); e de Mis 

padres: Romeo y Julieta (Pretextos, 2013). 

Os seus textos integram várias antologias tendo sido tra-

duzidos para português, francês, polaco, inglês e persa.

Participou no Festival Internacional de Poesia Cosmopoé-

tica  (Córdoba, 2007), no Festival Internacional de Poesia 

de Barcelona (2011),  no Festival Diversos (Santiago de 

Compostela), no Festival Letra joven (Pamplona), no Fes-

tival Eñe (Madrid) e Festival No somos tan raros (Elche).

ANA BORRALHO (LAGOS, 1972) & JOÃO GALANTE (LUANDA, 1968) | direção artística e encenação

PABLO FIDALGO LAREO (VIGO, 1984) | texto

BIOGRAFIAS
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Foi convidado como orador no Seminário Internacio-

nal sobre Novas Dramaturgias (Centro Párraga, Murcia, 

2009) e Encontros com a Cena (Bad Festival, Bilbao, 2011), 

entre outros. A sua história ¿Qué quieren estas personas 

que llaman de madrugada? foi incluída na antologia de 

nova narrativa espanhola Última Temporada (Lengua de 

trapo, 2013).

Fez parte da companhia La Tristura (2004-13). O seu 

trabalho tem sido apresentado em Espanha, Portugal, 

Itália, Alemanha, Polónia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

Como comissário independente, colabora com o Museu 

de Arte Contemporânea de Vigo para o qual coordenou 

os ciclos Resistencias (2011) e Material memoria (2013-

2014). Foi também comissário do ciclo El grado cero del 

teatro. Reescribir la historia desde la escena (Alhóndinga 

Bilbao, 2014). 

Dirige o projeto MARCO Escena, em Vigo.
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Escrita por Jean Genet em 1947, a peça relata os monu-

mentais esforços de imaginação que duas criadas (irmãs) 

fazem para se libertarem da patroa luxuosa. As duas 

congeminam o homicídio da patroa, entregando-se a 

uma espiral de jogos de representação. A senhora é uma 

personagem em agonia, disposta aos maiores sacrifícios 

em prol do amor. A relação entre as três é marcada pela 

dicotomia amor, ódio.

Partindo da tradução inédita que Luísa Costa Gomes criou 

da primeira versão da peça, representada pela primeira 

vez em Portugal, o encenador Simão Do Vale investe no-

vamente no universo feminino, numa peça que é muitas 

vezes rotulada como denúncia das desigualdades sociais. 

Mas o encenador afirma que este espetáculo “é sobre 

as tentativas de nos libertarmos da clausura através da 

imaginação. Esse bicho pecaminoso que vive alegremen-

te dentro das nossas cabeças”.

TEATRO

15 OUT

AS CRIADAS
de JEAN GENET | encenação SIMÃO DO VALE

sáb 21h30 | 80 min. | m/ 12 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

©
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Tradução Luísa Costa Gomes

Encenação Simão Do Vale

Assistência de Encenação Manuel Tur

Música original e sonoplastia Francisco Pessanha e Meneses

Figurinos e cenografia Bernardo Monteiro

Desenho de luz Rui Simão

Desenho de som Joel Azevedo

Interpretação Cristina Carvalhal, Joana Africano e Teresa Arcanjo

Coprodução Subcutâneo e Teatro Nacional São João
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Nasceu em 1954, em Lisboa. Licenciada em Filosofia. 

Contista, romancista, cronista, dramaturga, dramatur-

gista, guionista, tradutora. 

Publicou 6 romances, 5 coleções de contos, 2 librettos, 

um deles o libreto da ópera White Raven (Corvo Branco) 

de Philip Glass e Robert Wilson, encenada em Lisboa 

no Teatro Camões em 1998, no âmbito da EXPO’98 e no 

Teatro Real de Madrid.

Escreveu 11 peças de teatro entre as quais Nunca Nada 

de Ninguém, Clamor (sobre textos do Padre António Viei-

ra), O Céu de Sacadura,  José Matias, Vanessa Vai à Luta!, 

O Último a Rir, Vida de Artista, Comédia de Desenganos, 

Dias a Fio, Ator Imperfeito, De Passagem, etc.  As peças 

foram encenadas no ACARTE (Fundação Gulbenkian), 

Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional de S. João, 

Teatro Rivoli, Teatro Villaret, Teatro do Bairro, Teatro 

Municipal de São Luiz, etc.

Trabalhou como dramaturga e dramaturgista com vá-

rios encenadores (Ana Tamen, Ricardo Pais, Nuno Cari-

nhas, António Pires, Jorge Pinto, entre outros).

Em 2010 foi-lhe atribuído ex-aequo o Prémio Pen Club 

Português para Melhor Romance, Ilusão ou o que quise-

rem e ao mesmo texto o Prémio Fernando Namora para 

o Melhor Romance de 2010; Contos Outra Vez ganhou em 

1998 o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco 

da Associação Portuguesa de Escritores; em 1995, pelo 

livro Ubardo seguido de A Minha Austrália (teatro) rece-

beu o Prémio Eça de Queirós Cidade de Lisboa; em 1994 

recebeu o Prémio Máxima de Literatura pelo romance 

Olhos Verdes e em 1990 o Prémio Dom Dinis da Fundação 

Casa de Mateus pelo seu primeiro romance O Pequeno 

Mundo.

Fez residências artísticas como escritora na Ledig 

House, Nova Iorque (2009), no Rockefeller Center em 

Bellagio no Lago de Como em 2010, na Fondazione Bo-

gliasco, Génova, em 2011, no Château de Lavigny, da 

Fundação Ledig-Rohwolt, Lausanne, em 2012 e na Fun-

dação Looren, Zurique, em 2013.

Três contos seus foram adaptados ao cinema e reali-

zados por Vítor Silva nos anos 90. Da Escada, conto, foi 

adaptado a televisão por M. Botequilha.

Escreveu o guião América! com João Nuno Pinto; o fil-

me, uma coprodução internacional, estreou no Indie 

2011, nas salas em Lisboa em 2012 e no Brasil em 2013. 

Escreveu o guião de O Barão, a partir da novela de Bran-

quinho da Fonseca, realização de Edgar Pera, produção 

Cinemate, que estreou no Indie 2011 e em sala em 2012. 

Escreveu o guião para a curta de animação My Music, 

com realização de Tiago Albuquerque, que estreou na 

Monstra 2011 em Lisboa. 

Escreveu o guião original para a média metragem Velo-

cidade de Sedimentação, realizado por António Escudei-

ro, estreado no Indie Lisboa 2008 (produção Maria João 

Mayer). 

Foi coautora dos diálogos para O Mistério da Estrada de 

Sintra, de Jorge Paixão da Costa. 

Em dois concursos do Instituto do Cinema e do Audio-

visual de Apoio à Escrita de Longas Metragens obteve 

financiamento e escreveu o guião de O DECIFRADOR, 

a partir das novelas policiárias de Fernando Pessoa e 

FADOS, um filme em fados, segundo ideia original de 

João Botelho.

Este ano fez uma versão cénica para a ópera de Vir-

gil Thomson e Gertrude Stein, Quatro Santos em Três 

LUÍSA COSTA GOMES

BIOGRAFIAS
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SIMÃO DO VALE nasceu em Viseu, em 1984; licenciou-se 

em Psicologia Clínica pela Universidade do Porto sem 

nunca ter exercido a profissão. Viveu também em Itália 

nas cidades de Florença, Génova e, por fim, Turim. Em 

Génova, estudou representação na Scuola di Recitazio-

ne del Teatro Stabile di Genova (com Anna Laura Mes-

seri e Massimo Mesciulam, entre outros). Mais tarde, 

em Turim, trabalhou com encenadores como Pierpaolo 

Congiu e Antonio Villella tendo desenvolvido projetos 

independentes nos quais encenava e representava. 

Conta no seu currículo de ator com interpretações de 

textos de autores como W. Shakespeare (“Hamlet”, “A 

Fera Amansada”, “Muito Barulho Por Nada”), C. Goldoni 

(“A Estalajadeira”, “O Teatro Cómico”), L. Pirandello (“O 

Homem da Flor na Boca”, “Cecé” e “A Patente”) e Moliè-

re (“Tartufo”). 

Em abril de 2013, regressou finalmente a Portugal (e 

ao Porto) para encenar ”Gertrude”, uma sua criação a 

partir de “Hamlet” de W. Shakespeare. Recentemente 

esteve em Lisboa para, a convite de Sara Carinhas (en-

cenação), sofrer com a interpretação de Louis, numa 

adaptação de “As Ondas” de Virginia Woolf. 

É um dos fundadores da Subcutâneo - Associação Cul-

tural que em julho passado coproduziu com o Teatro 

Anémico o espetáculo “Escuto” (título original Riverside 

Drive, de Woody Allen). O próprio interpretou O Escritor 

Jim, encenado por Joana Africano. Em março de 2015, 

foi dirigido por Ricardo Pais em “Meio Corpo”, no CCB, 

TeCA, Teatro Viriato e TAGV.

Licenciada em Teatro-Educação pela Escola Superior 

de Teatro e Cinema, iniciou a sua atividade como atriz, 

em 1987, no teatro, experimentando posteriormente o 

cinema e a televisão. Trabalhou com Nuno Cardoso, 

Nuno Carinhas, Sandra Faleiro, Carlos J. Pessoa, Tiago 

Rodrigues, Mónica Calle, Fernanda Lapa, Fernando Go-

mes, João Lourenço, entre outros.

Em 2004, criou a sua própria estrutura de produção 

teatral (www.causascomuns.net) e tem dirigido inúme-

ros espetáculos. Uma Família Portuguesa foi apresenta-

do em Turku, Capital Europeia da Cultura 2011. A Orelha 

de Deus recebeu o Prémio Autores 2010 Teatro - Melhor 

Espetáculo atribuído pela Sociedade Portuguesa de Au-

tores. Foi cofundadora da companhia teatral Escola de 

Mulheres. Leciona habitualmente em diversas escolas 

superiores.

Nasceu em 1990, na cidade do Porto. Licenciada em 

Teatro/Interpretação pela ESMAE onde teve a oportu-

nidade de trabalhar com profissionais da área como: 

António Durães, João Mota, João Henriques, Rodrigo 

Malvar, Cândido Pazó, Lee Beagley, Howard Gayton e 

Geoff Bill. Nesta escola apresentou espetáculos de au-

tores como W. Shakespeare, B. Brecht, Anthony Niel-

son e Mia Couto, entre outros.

Atos, que António Pires encena no Teatro do Bairro e 

escreveu a peça Três Homens num Barco, a partir da 

obra homónima de Jerome K. Jerome.  Está a escrever 

para Edgar Pera o guião de LISBOA/PESSOA, um thril-

ler com heterónimos.

SIMÃO DO VALE

CRISTINA CARVALHAL

JOANA AFRICANO
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Em 2011, enquanto ainda frequentava a ESMAE, fundou 

Teatro Anémico com Tiago Moreira. Juntos concebe-

ram o espetáculo À la Vie, à la Mort, espetáculo de rua 

apresentado em diversas localidades portuguesas. Es-

tão neste momento a preparar a sequela deste trabalho 

com o novo projeto À la Mort. Em 2012, mas desta feita 

sobre palco ortodoxo, participa em Do Discurso Amoro-

so - fragmento #1, encenação de Tiago Correia produzi-

da por A Turma. 

A sua experiência com a câmera começa em 2008 com 

Cruel, curta-metragem de Pedro Farate, continuando 

com projetos como O Berço Imperfeito de Mário Ventu-

ra (2012) e Um Estranho Dia na Vida de Maria de Marta 

Mendes (2013). Participou também no projeto Auto das 

Barcas, dirigido por António Durães e inserido no pro-

jeto Multi-Câmeras (2011).  Tem feito variados trabalhos 

de publicidade televisiva.

Em julho de 2014 estreia-se como encenadora com 

o espetáculo Escuto (título original Riverside Drive de 

Woody Allen), uma coprodução entre o Teatro Anémico 

e a Subcutâneo.

Nasceu em 1986. Deu os seus primeiros passos no Tea-

tro com o grupo Art’encena, sediado em Santa Maria da 

Feira, cidade de onde esta atriz é natural. Em 2004, ini-

cia a sua formação em Teatro/Interpretação na Escola 

Superior de Música e das Artes do Espetáculo – ESMAE 

– Porto. Na sua formação académica e pós-académica, 

trabalhou com Inês Vicente, António Durães, Rogério 

de Carvalho, João Mota, João Cardoso, Juliette Prillard, 

Omar Argentino, Norman Taylor, João Henriques, entre 

outros.

Em 2008, inicia a sua carreira profissional com a peça 

Tu Acreditas no que Quiseres, uma adaptação de Loucos 

por Amor de Sam Shepard, encenada por Manuel Tur (A 

Turma). Desde então integrou os espetáculos That Pretty 

Pretty – Ou a  Peça da Violação, encenado por Nuno M. 

Cardoso (coprodução do Cão Danado e do Teatro Ofici-

na/2009); Sonho de Uma Noite de verão com encenação 

de Cristina Carvalhal (Teatro Oficina/2010); A Fábrica, 

encenado por Lautaro Vilo (Coprodução do Cão Danado 

e do Teatro Oficina/2010); Saturday Night criado e ence-

nado por Mathew Lenton (Coprodução Vanishing Point, 

Teatro Nacional São João, Centro Cultural Vila Flor - 

Teatro Oficina, Tramway, Companhia Teatral Europeia e 

SLTM/2011). 

Teresa Arcanjo é também dobradora e locutora tendo 

participado já em vários filmes/séries de animação e 

publicidade para rádio/televisão.

No trabalho com câmara, integrou o elenco de várias 

curtas-metragens, entre as quais se destacam 8 Mais 1 

(realização de João Diogo Marques - 2010); Acaso Numa 

Tarde (realização de Ricardo Machado - 2013); Last Se-

conds (realização de Rui Costa - 2014).

Desde 2012, abraçou o projeto PANOS (projeto da Cul-

turgest), numa parceria com o Cine-teatro de Estarreja, 

onde é formadora e encenadora de um grupo de teatro 

juvenil.

Nasceu em 1985. Licenciado em Teatro/Interpretação 

pela Escola Superior de Música e das Artes do Espetá-

culo (Porto), estreou-se profissionalmente, como ator, 

em 2003. Dos espetáculos em que participou, refiram-

-se: Some Voices – Vozes de J. Penhall, enc. Luís Mestre; 

Glasgow 4, o Nome de Todas as Ruas criação de Maria Gil 

(Teatro do Silêncio, 2009); That Pretty Pretty de S. Calla-

ghan, enc. Nuno M Cardoso (Teatro Oficina/O Cão Dana-

do, 2009); Macbeth e Rei Lear de W. Shakespeare, enc. 

Marcos Barbosa. Foi assistente de encenação de Ricardo 

Pais em Sombras (TNSJ, 2010), O Mercador de Veneza de 

W. Shakespeare (CTA/TNSJ, 2012) e na reposição de Tu-

rismo Infinito (TNSJ/CTA, 2014); e de Simão Do Vale em 

Gertrude - a partir de Hamlet de Shakespeare (TNSJ/A 

Turma, 2013).

TERESA ARCANJO

MANUEL TUR
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Compositor, professor e musicólogo. É licenciado e 

mestre em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra. É ainda pós-graduado em 

Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universi-

dade de Coimbra. Frequentou o mestrado em Composi-

ção na Universidade de Aveiro onde estudou composição 

com Virgílio Melo e análise com Isabel Soveral e João 

Pedro Oliveira. Entre 2006 e 2009, frequentou cursos de 

verão e seminários de aperfeiçoamento em composição 

com Karlheinz Stockhausen e Emmanuel Nunes. Fre-

quentou ainda cursos de música eletroacústica e acus-

mática em Portugal e na Bélgica tendo trabalhado com 

Jaime Reis e Annette Vande Gorne.

Em 2010, foi bolseiro do programa de estágios inter-

nacionais INOV-Art tendo, ao abrigo desse programa, 

trabalhado no estúdio Musiques et Recherches (Ohain, 

Bélgica).

Em 2013, compôs música de cena para o espetáculo Ger-

trude de Simão Do Vale.

Atualmente é doutorando em Ciências Musicais Histó-

ricas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e investigador do Centro 

de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM). É 

bolseiro de investigação da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT).

É formado em design de moda CITEX. Entre as compa-

nhias com quem tem colaborado destacam-se a ASSé-

DIO, para qual concebeu os figurinos da quase totalidade 

dos espetáculos produzidos entre 2000 e 2010, o Ensem-

ble - Sociedade de Atores e o Novo Grupo/Teatro Aberto. 

Assinou os figurinos de múltiplas produções do TNSJ, 

em particular para encenações de Ricardo Pais e Nuno 

Carinhas, mas também para espetáculos encenados por 

João Lourenço, Rogério de Carvalho e João Henriques. 

Destaquem-se UBUs, de Alfred Jarry (2005); O Merca-

dor de Veneza, de Shakespeare (prémio Guia dos Teatros 

para os melhores figurinos, 2008); Sombras (2010) e al 

mada nada (2014), espetáculos de Ricardo Pais. Em 2010, 

pelos figurinos de Tambores na Noite, de Bertolt Bre-

cht, e Breve Sumário da História de Deus, de Gil Vicente, 

produções do TNSJ encenadas por Nuno Carinhas em 

2009, foi distinguido com uma Menção Especial da Asso-

ciação Portuguesa de Críticos de Teatro. Mencionem-se 

alguns dos espetáculos mais recentes em que colabo-

rou: Pelo Prazer de a Voltar a Ver, de Michel Tremblay, 

encenação Marta Dias (Novo Grupo/Teatro Aberto, 2012); 

O Doente Imaginário, de Molière, encenação de Rogério 

de Carvalho (Ensemble/TNSJ, 2012), e Gertrude, a partir 

de Shakespeare, encenação Simão Do Vale, espetáculo 

para o qual concebeu também a cenografia (TNSJ/A Tur-

ma, 2013).

Assinou trabalhos de encenação para A Turma, compa-

nhia da qual é cofundador: “Tu Acreditas no Que Quiseres” 

a partir de “Loucos por Amor” de Sam Shepard (2008) e 

“Os que  Sucedem” de Luís Mestre (2009). Encenou “O 

Amor é um Franco-Atirador” de Lola Arias (A Turma/

Teatro Oficina, 2012) integrado no Ciclo Novos Encenado-

res- Guimarães CEC 2012 e “Longe da Vista” – um projeto 

sobre a despedida (2014) a convite do Palcos da Rota do 

Românico. Encenou, como professor de Interpretação, 

textos de Dennis Potter, Jacinto Lucas Pires, Vassili Si-

garev, Pirandello e Molière. 

Trabalha regularmente como dobrador de séries de ani-

mação - Regular Show, Uncle Grandpa ou Pokémon ou em 

séries de imagem real - Deagrassi ou Shadow Hunters. 

Em 2013 foi diretor de atores no filme ELA de Francisco 

Lobo. Colaborou no guião e encenação de al mada nada 

(a partir de Almada Negreiros) de Ricardo Pais.

FRANCISCO PESSANHA MENESES

BERNARDO MONTEIRO
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Convidada pelos Encontros do DeVIR, de Faro, a realizar 

um trabalho em torno da desertificação/desumaniza-

ção da Serra do Caldeirão, a coreógrafa e bailarina Vera 

Mantero efetuou uma viagem antropológica a este es-

paço algarvio. 

Recorrendo às suas recolhas de vídeo e ao material ví-

deo e áudio de Michel Giacometti, Vera Mantero lança 

em Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropologia 

ficcional um forte olhar sobre práticas de vida tradicio-

nais e rurais em geral. O resultado desta viagem é um 

solo multimédia, um diagnóstico político e cultural de 

uma serra outrora habitada e onde hoje impera o silên-

cio. 

Com este “retrato alargado” a coreógrafa fala-nos de 

povos que possuem uma sabedoria que perdemos, uma 

sabedoria na ligação entre corpo e espirito, entre quo-

tidiano e arte.

DANÇA

22 OUT

OS SERRENHOS DO CALDEIRÃO, 

EXERCÍCIOS EM ANTROPOLOGIA FICCIONAL
de VERA MANTERO | O RUMO DO FUMO

sáb 21h30 | 70 min. | m/ 12 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Conceção e interpretação Vera Mantero

Desenho de luz e montagem vídeo Hugo Coelho

Captura de imagens e elaboração de guião para o vídeo Vera Mantero

Excertos vídeo da Filmografia Completa de Michel Giacometti

Excertos de textos de Antonin Artaud, 

Eduardo Viveiros de Castro, Jacques Prévert e Vera Mantero

Residências Artísticas Centro de Experimentação Artística - Lugar 

Comum/Fábrica da Pólvora de Barcarena/Câmara Municipal de Oeiras 

e DeVIR/CaPA

Produção O Rumo do Fumo

Coprodução DeVIR/CaPA

Agradecimento Editora Tradisom

O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada por Ministério da 

Cultura / Direcção-Geral das Artes
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Para mim a dança não é um dado adquirido, acredito que quanto menos o adquirir mais próxima estarei dela, uso a dança e 

o trabalho performativo para perceber aquilo que necessito de perceber, vejo cada vez menos sentido num performer espe-

cializado (um bailarino ou um ator ou um cantor ou um músico) e cada vez mais sentido num performer especializadamente 

total, vejo a vida como um fenómeno terrivelmente rico e complicado e o trabalho como uma luta contínua contra o empo-

brecimento do espírito, o meu e o dos outros, luta que considero essencial neste ponto da história.

Vera Mantero

Convidada pelos Encontros DeVIR/CaPA, de Faro, a bailarina e coreógrafa Vera Mantero foi à Serra do Caldeirão. O Resultado 

dessa viagem “etnológica” é uma peça – um solo multimédia, onde convergem várias artes – apresentada a semana passada 

em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, (antes apresentada em Évora), chamada Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em 

antropologia ficcional. Quem teve a ideia extravagante de fazer tal convite? Que faz uma bailarina na Serra do Caldeirão? 

Tudo menos dançar, certamente, pois tudo aí é imobilidade, já não há ninguém e só se ouve o silêncio: o bailarino que deixa 

de ouvir a música não pode continuar a dançar, ou então faz movimentos grotescos. É verdade que na dança contemporânea 

a música pode ser o puro ruído, ou ser apenas música implícita. Mas o silêncio da serra é outra coisa: é a suspensão de todo 

o movimento humano. Por isso, a peça acaba por ser muito mais um poema – um poema como os de Artaud, “um homem 

que, como diria Herberto Helder, tinha as correntes da terra ligadas às correntes do poema”, diz Vera -, já que a poesia tem 

um pacto antigo com o silêncio. Não entendamos, por poesia, aquela coisa enfática e decorativa que faz as delícias das almas 

sensíveis, sempre à beira da exclamação patética, mas a palavra que recebe e transmite vibrações extremas, “as correntes 

da terra”. Se quisermos, o solo da Vera também pode ser um romance, uma ficção antropológica (“antropologia ficcional”, 

chamou-lhe ela, convidando o espectador a não acreditar em tudo o que ouve). O que não pode ser é um trabalho etnográfico, 

segundo o consabido modelo da viagem ao país dos diferentes ou até dos arquétipos, por mais que utilize material vídeo e 

audio do arquivo de Michel Giacometti. Seja o que for – poema, romance, ensaio ou imaginação antropológica sob a forma 

de um solo de dança que de dança tem muito pouco –, é uma obra que resulta num diagnóstico político e cultural de vasto 

alcance. Ela mostra-nos que um problema poético pode ter um valor epistémico e viceversa. E mostra também, no confron-

to com a “festa” dos diferentes – os serrenhos – que houve um tempo em que a palavra que canta e celebra era a mesma 

que a palavra que faz, que realiza. E essa palavra traçava um círculo mágico, no interior do qual tudo é muito mais dado à 

alegria do que à melancolia. Ninguém hoje quereria certamente voltar à vida antiga da Serra do Caldeirão (onde quer que 

ela se situe, na etnografia fantasiosa de Vera Mantero) nem os seus pressupostos sociais, culturais e materiais. Mas a peça 

faz-nos sentir que nós, homens modernos, perdemos os nossos gestos, como disse um filósofo. Os gestos mais simples e 

quotidianos tornaram-se estranhos ou foram absorvidos por uma máquina negativa. Vera Mantero foi à Serra do Caldeirão 

não para fazer espionagem antropológica, mas para nos mostrar os gestos que perdemos, para nos dizer que a festa antiga 

acabou e que, mesmo que não tenhamos vontade nem poder de restaurá-la, ela persiste, na vida póstuma, como um vazio, 

uma negatividade. E isto, que um competente analista dirá que é esquizofrenia, tem uma dimensão trágica. É dessa tragédia 

que fala a peça. O silêncio total que Vera encontrou na Serra outrora habitada é o índice da tragédia da bailarina que tem de 

continuar a dançar quando já não há música nem festa e que, por isso, se agarra um tronco oco de cortiça, isto é, um corpo 

sem órgãos, para representar um corpo coextensivo à natureza, o corpo intensivo e imanente do Homem Árvore, o poema de 

Artaud que Vera recita no palco.

António Guerreiro, in Ípsilon

SOBRE OS SERRENHOS DO CALDEIRÃO, 
EXERCÍCIOS EM ANTROPOLOGIA FICCIONAL
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Estudou dança clássica com Anna Mascolo e integrou 

o Ballet Gulbenkian entre 1984 e 1989. Começou a sua 

carreira coreográfica em 1987 e desde 1991 tem mos-

trado o seu trabalho, a solo ou em grupo, por toda a 

Europa, Argentina, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, EUA 

e Singapura.

Dos seus trabalhos destacam-se os solos Talvez ela 

pudesse dançar primeiro e pensar depois (1991), Olym-

pia (1993), uma misteriosa Coisa, disse o e.e.cummings* 

(1996), O que podemos dizer do Pierre (2011) e Os Ser-

renhos do Caldeirão, exercícios em antropologia ficcional 

(2012) assim como as peças de grupo Sob (1993), Para 

Enfastiadas e Profundas Tristezas (1994), Poesia e Selva-

jaria (1998), Até que Deus é destruído pelo extremo exer-

cício da beleza (2006) e Vamos sentir falta de tudo aquilo 

de que não precisamos (2009).

Participa regularmente em projetos internacionais de 

improvisação ao lado de improvisadores e coreógrafos 

como Lisa Nelson, Mark Tompkins, Meg Stuart e Steve 

Paxton.

Desde o ano 2000, dedica-se igualmente ao trabalho de 

voz, cantando repertório de vários autores e cocriando 

projetos de música experimental. Em 1999, a Cultur-

gest organizou durante um mês uma retrospetiva do 

seu trabalho realizado até à data e que se intitulou Mês 

de março, Mês de Vera. Comer o Coração, criado em par-

ceria com o escultor Rui Chafes, representou Portugal 

na 26ª Bienal de São Paulo 2004.

Ensina regularmente composição e criação em Portu-

gal e no estrangeiro. No ano de 2002 foi-lhe atribuído o 

Prémio Almada (IPAE/Ministério da Cultura Português) e 

no ano 2009 o Prémio Gulbenkian Arte pela sua carrei-

ra como criadora e intérprete.

Em 2013 e 2014 criou as instalações performativas Ofe-

recem-se Sombras e Mais Pra Menos Que Pra Mais, esta 

última uma parceria entra a Culturgest e o Maria Matos 

Teatro Municipal.

VERA MANTERO

BIOGRAFIA
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Ler Lusíadas sem preocupação de saber que estamos a 

ler um poema épico que tem 10 cantos com estrofes de 

oito versos, com dez sílabas cada verso, blábláblá blá-

bláblá; que tem proposição, invocação, dedicatória e blá-

bláblá blábláblá, ah e a famosa narração in medias res, 

blábláblá blábláblá. 

Já sabemos isso tudo. Aprendemos na escola. Está apren-

dido. Agora falta ler Os Lusíadas como se lê um livro. Ler 

em voz alta. Abrindo, lendo e ouvindo. Pelo prazer de es-

cutar os sons, os ritmos, as emoções, pelo prazer de sen-

tir as palavras na boca, de as saborear, mastigar, cuspir, 

blábláblá blábláblá. 

Ou, citando António José Saraiva, [Os Lusíadas] “é um li-

vro para ser entoado por recitadores, e não analisado por 

gramáticos. Por vezes interessa pouco o que ele diz, e vale 

só a língua sonora que percorre os vários graus da escala, 

uma palavra que esplende, um som rouco de queixa ou 

um gesto teatral que se entrevê.”* Blábláblá blábláblá. 

*em Estudos sobre a arte d’Os Lusíadas

OFICINA

25 e 26 OUT

E TU CAMÕES, NÃO DIZES NADA?
com GRAEME PULLEYN e FERNANDO GIESTAS

90 min. 

ter e qua horário a definir com as Escolas

público-alvo 9º ano do 3º ciclo do Ensino Básico

lotação 1 turma/ sessão

preço único 1,503

oficina a desenvolver em contexto de Sala de Aula
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Nasceu no norte de Inglaterra em 1967. Licenciou-se 

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Univer-

sidade de Warwick e veio para Portugal em 1990, como 

voluntário num projeto de desenvolvimento comunitá-

rio na Serra do Montemuro (Castro Daire, Viseu). Aca-

bou por viver durante 15 anos na serra, e cofundou o 

Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM). Foi 

diretor artístico e trabalhou como ator e encenador 

em espetáculos como Lobo-Wolf, Alminhas, A Eira dos 

Cães e Hotel Tomilho, que correram o país e a Europa 

de lés-a-lés, fazendo do TRSM uma das mais viajadas 

companhias portuguesas das últimas duas décadas. 

Vive em Viseu desde 2005, onde trabalha como ence-

nador e ator independente. Desenvolve regularmente 

projetos de teatro de comunidade com diversos públi-

cos incluindo jovens, seniores, grupos de teatro ama-

dor e grupos específicos (ex. etnia cigana, comunidade 

piscatória, ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana de 

Castelo).

Projetos recentes incluem: Nem Tudo o que vem à Rede 

– teatro comunitário – no Navio Museu Santo André 

(Museu Marítimo de Ílhavo); A Mesa – teatro radiofóni-

co – integrado no Festival Rádio Faneca (Centro Cultural 

de Ílhavo - 2015); O Penedo – projeto comunitário em 

Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Comédias 

do Minho - 2015); Anatomia do Medo – K CENA – Projeto 

Lusófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de Mindelo 

Cabo Verde - 2015), Romeu e Julieta - projeto comunitá-

rio com participantes ciganos e não ciganos em Nelas 

(Teatro Viriato - 2014), DQ 2014, a partir de Dom Quixo-

te – K CENA – Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Teatro 

Vila Velha Salvador - Brasil 2014); Sangue na Guelra com 

encenação de Rogério de Carvalho (Amarelo Silvestre 

- 2014); Vissaium com encenação de Maria Gil (Teatro 

Viriato 2014), MicroGlobo (Teatro Mais Pequeno do Mun-

do - 2014).

Outros projetos em curso: Anjo Branco – projeto de tea-

tro comunitário promovido pelo Teatro Noroeste/Centro 

Dramático de Viana do Castelo (set 2015 - jun 2016); O 

Lugre – projeto de teatro comunitário promovido pelo 

Museu Marítimo de Ílhavo – a partir do texto de Ber-

nardo Santareno (fev 2016 - out 2016); Abílio, Guardador 

de Abelhas – espetáculo original criado a partir de en-

trevistas com apicultores da região de Viseu – parceria 

com Teatro Viriato, Câmara Municipal de Viseu e As-

sociação de Apicultores da Beira Alta (jan 2016 – dez 

2016).

Nasceu em Espinho. Jornalista para sempre, drama-

turgo, cofundador, com Rafaela Santos, da Amarelo Sil-

vestre. Ator de brincar, formador de Expressão Escrita.

Autor da dramaturgia dos espetáculos (criações Ama-

relo Silvestre): O que é que o Pai não te contou da Guerra?, 

coprodução Teatro Nacional São João, Porto, estreou 

em março de 2015 no Teatro Carlos Alberto; Sangue 

na Guelra, Teatro Viriato, Viseu, 2013; Mar Alto Atrás 

da Porta, Folias D’Arte, São Paulo, Brasil, 2013; Raiz de 

Memória, com utentes do lar de idosos e centro de dia 

da Associação de Solidariedade Social da Freguesia de 

Abraveses, Teatro Viriato, Viseu, 2012; João Torto, Tea-

tro Nacional D. Maria II (TNDMII), Lisboa, 2012. Texto do 

espetáculo publicado pela editora Bicho do Mato, em 

parceria com o TNDMII; Sonhos Rotos, Festival Inter-

GRAEME PULLEYN

FERNANDO GIESTAS

BIOGRAFIAS
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nacional de Teatro Clássico de Almagro – Espanha (ini-

ciativa Almagro Off), 2011. Espetáculo distinguido com 

Menção Especial do Júri de Almagro Off; Mulher Mim, 

Teatro Viriato, Viseu, 2010.

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

meiros Sintomas, Teatro Viriato, Viseu, 2008. Ator e 

dramaturgo na performance comunitária Migrar, cria-

ção Amarelo Silvestre, 2012. Autor lido em sessões pro-

movidas pelo Centro de Dramaturgia Contemporânea 

de São Paulo, no Teatro do Faroeste, São Paulo, e pela 

companhia francesa DYProcess, no Théâtre Le Colom-

bier, Bagnolet, Paris (peça Sangue na Guerra/Guelra/

Guerra), 2013; e nas Leituras no Mosteiro, organização 

do Teatro Nacional São João (peça Mar Alto Atrás da 

Porta), 2013. Formação de Escrita para Teatro com Jean 

Pierre Sarrazac e Alexandra Moreira da Silva, entre ou-

tros.



40 · dim

Em Ceci n’est pas um film, Paulo Ribeiro não tem a 

pretensão de ilustrar um filme com dança. A inten-

ção é proporcionar uma viagem por imagens de pas-

sado e imagens de futuro, que conduzem ao dueto de 

maçã e ovo, que por sua vez, sugere a elevação do 

amor. Amor que se torna possessivo, exigente, de-

pendente, desesperado, exaltado, sufocante; mas 

também patético, cómico, trágico-cómico, lúdico, frí-

volo, virtuoso, sinuoso, cabotino e esvaziado. Amor 

que derrapa nos fantasmas da negritude da alma e 

da hiperatividade como forma de exorcizar a ilusão 

ou a desilusão! 

Sem narrativas fechadas, sem dramaturgia esma-

gadora, sem a obrigação de tudo perceber, os dois 

intérpretes em palco conduzem-nos por um mundo 

de sentidos que são os da vida na sua configuração 

mais simples de se afirmar. Em simultâneo e, inde-

levelmente, convocam Magritte a acompanhar-nos.

DANÇA

26 a 28 OUT

CECI N’EST PAS UN FILM - DUETO PARA MAÇÃ E OVO
de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO

60 min. 

qua 10h00 | qui 10h00 e 15h00 | público-alvo Ensino Secundário | preço único 1,503 

sex 21h30 | m/ 6 anos 

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Autoria, coreografia e espaço cénico Paulo Ribeiro

Colaboração e seleção de filmes Cine Clube de Viseu

Interpretação Ana Jezabel e João Cardoso

Desenho de luz Cristóvão Cunha

Projeto apoiado no âmbito 

do programa Viseu Terceiro
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Não ilustramos um filme. Dialogamos com imagens, imagens com passado mas com futuro incerto. Imagens que se vão 

habitando de gente, de vivências, de histórias suspensas... Imagens que caminham para o dueto da maçã e do ovo que, por 

sua vez, sugere a elevação do amor.

Amor... Imagem entre o tempo que se arrasta rodopiando sobre si próprio e o dueto que, de tanto querer voar, se amarra ao 

chão. Amor que se torna possessivo, exigente, dependente, desesperado, exaltado, sufocante; mas também patético, cómico, 

trágico-cómico, lúdico, frívolo, virtuoso, sinuoso, cabotino e esvaziado. Amor que derrapa nos fantasmas da negritude da 

alma e da hiperatividade como forma de exorcizar a ilusão ou a desilusão!...

Sem narrativas fechadas, sem dramaturgia esmagadora, sem a obrigação de tudo perceber, enveredamos por um mundo de 

sentidos que são os da vida na sua configuração mais simples de se afirmar. Em simultâneo e, indelevelmente, convocamos 

Magritte a acompanhar-nos.

Paulo Ribeiro

O cinema sempre professou a sua admiração pela novidade, embora quando a novidade rasga convenções, narrativas ou 

plásticas, não possamos constatar tal ideia com total certeza. Pelos filmes selecionados para este dueto, e que assumem 

uma passagem rápida, mas não vaga, pela tela, perpassa uma intenção comum, a dos realizadores: vacilar o edifício sólido 

e conhecido do cinema.

E nem precisaríamos de salientar como precisa o cinema de risco e génio. A respeito da composição fixemo-nos na possi-

bilidade de rima com a dança, sem a assistir, ou a ela se opor; questionando a representação do espaço, corpo, movimento. 

Nesta particular filiação do cinema encontrou-se um conjunto de filmes, sem constrangimentos de género, época, ou técni-

ca, que agora se conjuga, de formas muito maleáveis, com o trabalho de Paulo Ribeiro: a começar por filmes com um vínculo 

inexorável à paisagem física, como “Jamón, Jamón” (B. Luna, 1992), “North by Northwest” (A. Hitchcock, 1959) e, ainda 

segundo a ordem de entrada, “Urga – espaço sem fim” (N.

Mikhalkov, 1991) - com a nossa maçã e ovo na estepe imensa da Mongólia - e, mais à frente, “A teta assustada” (C. Llosa, 

2009).

Das bases do edifício cinematográfico - a estrutura narrativa e formal (“O cinema tem de ter um princípio, meio e fim, mas 

não necessariamente por essa ordem”, J.L. Godard) - à sua composição estética e plástica (onde a própria película pode ser 

sujeita à intervenção, como Lumière e McLaren aqui ilustram), um corropio de dúvidas atravessa o espaço visual de “Ceci 

n’est pas un film - dueto para maçã e ovo”. Talvez não haja outra oportunidade, tão cedo, para reunir tão habilmente um con-

junto de iconoclastas, alguns com trabalhos ainda recentes (L. Carax), e nos quais encontramos forte ressonância de nomes 

precursores da vanguarda cinematográfica – McLaren, Hitchcock, Truffaut, entre outros.

Cine Clube de Viseu

SOBRE CECI N’EST PAS UN FILM - DUETO PARA MAÇÃ E OVO



42 · dim

Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e fran-

cesas que fez carreira como bailarino, até que os seus pas-

sos conduziram-no à criação coreográfica. 

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

no âmbito da companhia Stridanse, da qual foi cofundador 

e que o levou à participação em diversos concursos naque-

la cidade, obtendo, logo no ano da estreia como criador, 

o Prémio de Humor e no ano seguinte, em 1985, o 2º na 

qualidade de Dança Contemporânea, ambos no Concurso 

Volinine. 

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colaborar 

com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet Gul-

benkian, para os quais criou, respetivamente, Taquicardia 

(Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) e Ad Vitam. Com 

o solo Modo de Utilização, interpretado por si próprio, re-

presentou Portugal no Festival Europália 91, em Bruxelas. 

A sua carreira de coreógrafo ganhou maior relevo inter-

nacionalmente a partir de 1991, com a criação de obras 

para companhias de renome: Nederlands Dans Theater II 

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

Dans Theater III (New Age); Grand Théâtre de Genève (Une 

Histoire de Passion); Centre Chorégraphique de Nevers, 

Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet de Lorraine (White 

Feeling e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian criou ain-

da: Percursos Oscilantes; Inquilinos; Quatro Árias de Ópera; 

Comédia Of-1; White e Organic Beat. 

Entretanto, em 1994 o criador foi galardoado com o Prémio 

Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão pela obra Dan-

çar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Capital Europeia 

de Cultura, realizada conjuntamente com Clara Andermatt.

Em 1995, fundou a Companhia Paulo Ribeiro para a qual 

criou as obras: Sábado 2; Rumor de Deuses; Azul Esmeralda; 

Memórias de Pedra – Tempo Caído; Orock, Ao Vivo; Comédia 

Off -2; Tristes Europeus – Jouissez Sans Entraves; Silicone 

Não; Memórias de um Sábado com rumores de azul; Malgré 

Nous, Nous Étions Là; Masculine; Feminine; Maiorca; Paisa-

gens – onde o negro é cor; Jim; Sem um tu não pode haver um 

eu e, recentemente, A Festa (da insignificância). 

O trabalho com a companhia permitiu-lhe desenvolver a 

sua linguagem pessoal como coreógrafo. Em 1996, a obra 

Rumor de Deuses foi distinguida com os prémios de Circula-

ção Nacional, atribuído pelo Instituto Português do Bailado 

e da Dança e Circulação Internacional, atribuído pelo Centro 

Cultural de Courtrai, ambos no âmbito do concurso Mudan-

ças 96. Esta obra foi ainda distinguida com o Prix d’Auteur, 

nos V Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-

-Saint-Denis (França), com o New Coreography Award, atri-

buído pelo Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha) 

e o Prix d’Interpretation Collective, concedido pela ADAMI 

(França). Em 2001, recebeu o Prémio Bordalo da Casa da 

Imprensa. 

Em 2009, recebeu a distinção Coreógrafo Contemporâneo, 

no 1º Portugal Dance Awards, e a do Público, no Dance Week 

Festival da Croácia. Em 2010, foi galardoado pela Sociedade 

Portuguesa de Autores com o Prémio de Melhor Coreografia 

para a peça Paisagens – onde o negro é cor. 

Em acumulação com o trabalho na companhia de autor, 

Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo Dancem!, em 1996, 

1997, 2009 e 2011, no Teatro Nacional S. João. Desempe-

nhou, entre 1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral e de Pro-

gramação do Teatro Viriato/CRAE (Centro Regional das Ar-

tes do Espetáculo das Beiras), e foi ainda Comissário para a 

Dança em Coimbra 2003 – Capital Europeia da Cultura. 

Em 2006, regressa ao Teatro Viriato, para reocupar o cargo 

de Diretor-geral e de Programação, isto após a extinção do 

Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 2005, tendo nes-

se período recebido o Prémio Bordalo da Casa da Impren-

PAULO RIBEIRO | COREÓGRAFO

BIOGRAFIAS
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Ana Jezabel nasceu em 1990, em Lisboa. Com 10 anos 

ingressou na Escola de Dança do Conservatório Nacio-

nal de Lisboa. Iniciou a licenciatura na Escola Superior 

de Teatro e Cinema, mas decidiu mais tarde dar início 

aos estudos em Dança Contemporânea na Escola Supe-

rior de Dança, onde frequentou o programa ERASMUS 

na Fontys Dance Academy em Tilburg, Holanda, na qual 

teve oportunidade de trabalhar com Eddy Becquart, Ga-

briella Maiorino e Hilde Elbers. Licenciou-se em 2014. 

No último ano deu continuidade à sua formação profis-

sional frequentando diversos workshops e aulas entre 

Portugal, Bélgica e Reino Unido, nomeadamente com 

bailarinos como David Zambrano, Jose Agudo, Meytal 

Blanaru, Rakesh Sukesh, Keren Rosenberg, Vita Osoj-

nik, membros das Companhias Última Vez e Peeping Tom. 

Em 2013 participou no festival Ao Gosto, no âmbito do 

qual apresentou a sua cocriação com Duarte Valadares, 

Silent Mercy. Já em 2014, fez parte da criação da Compa-

nhia Instável como estagiária e intérprete da peça Free 

do coreógrafo sul-africano Gregory Maqoma, dançada 

no Teatro de Vila Real; interpretou It only feels real when 

it’s gone no Festival Imaginárius e na Quinzena de Dança 

de Almada; e também a peça This is not a Defense Mecha-

nism, de Rui Peixoto, no Cineteatro São João. Em 2015, 

trabalhou com Marco da Silva Ferreira interpretando um 

excerto da peça Hu(r)mano, com a Companhia Instável, 

fazendo parte do elenco da peça Cribles, da coreógrafa 

francesa Emmanuelle Huynh, apresentada no Auditório 

de Serralves, e iniciou ainda a sua cocriação com Antó-

nio Torres, Outro em mim que eu ignoro, cujo resultado 

da primeira residência foi apresentado no EKA Palace 

e na Ocupação#1, mas que terá estreia oficial no Teatro 

da Garagem em abril de 2016. De momento encontra-se 

em estágio na Companhia Paulo Ribeiro e tem o prazer 

de fazer parte do elenco do espetáculo A Festa (da insig-

nificância).

sa Portuguesa (2005) pelo trabalho desenvolvido com esta 

companhia. 

Em 2008 participou como coreógrafo na produção Evil Ma-

chines, de Terry Jones, para o S. Luiz Teatro Municipal. Em 

2010, coreografou o espetáculo Sombras, de Ricardo Pais. 

E, em 2011, criou Desafinado, para o grupo Dançar com a 

Diferença (Madeira), e ainda um quarteto para o espetáculo 

coletivo Uma Coisa em Forma de Assim, com a Companhia 

Nacional de Bailado, para a qual criou seguidamente Du 

Don de Soi, um espetáculo de noite inteira, sobre o cineasta 

Andrei Tarkovsky e Lídia em 2014. Coreografou La Valse, de 

Ravel para o filme de João Botelho. 

A preocupação pedagógica levou-o a ser o mentor essen-

cial na criação do Lugar Presente – escola de dança as-

sociada à Companhia. Para além da disciplina de contem-

porâneo muito focada numa qualidade técnica específica, 

leciona regularmente Composição Coreográfica para finais 

de curso, para o Conservatório Nacional de Dança e ainda, 

no âmbito do mestrado de Criação Coreográfica Contem-

porânea, promovido pela Escola Superior de Dança.

João Cardoso nasceu a 19 de setembro de 1992, em Lis-

boa. Iniciou os seus estudos em dança na academia de 

dança Balletvita. No ano de 2011 ingressou na Escola Su-

perior de Dança (ESD), tendo trabalhado com Bárbara 

Grigi, Amélia Bentes, Vitor Garcia e Pascal Mosselmans. 

Durante os seus estudos na ESD, participou ainda como 

bailarino no filme Les Grandes Ondes (à l’ouest), de Lionel 

Baier. No ano de 2014, concluiu os seus estudos na Es-

cola Superior de Dança e no mesmo ano desenvolveu a 

peça coreográfica Cúmplice Medo do Encontro, juntamen-

te com a companhia Plural, da Fundação LIGA. Ainda em 

2014, trabalhou na companhia Instável como estagiário. 

Em 2015, interpretou uma peça de Marco Ferreira para 

o festival de abertura da capital do desporto em Loulé e 

em fevereiro do mesmo ano estreia a sua primeira peça, 

Stay Still, Stand Silent, no CCC das Caldas da Rainha. De 

momento encontra-se em estágio na Companhia Paulo 

Ribeiro e tem o prazer de fazer parte do elenco do espe-

táculo A Festa (da insignificância).

ANA JEZABEL | INTÉRPRETE

JOÃO CARDOSO
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A Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia portugue-

sa de Dança Contemporânea, fundada em 1995, na se-

quência de vários anos de trabalho do coreógrafo Paulo 

Ribeiro em algumas companhias de Dança Contemporâ-

nea europeias, enquanto intérprete e criador. 

Desde então, não tem havido um único ano sem uma 

ou mais produções, ora criadas e dirigidas pelo seu ho-

mónimo e fundador – Sábado 2; Rumor dos Deuses; Azul 

Esmeralda; Memórias de Pedra – Tempo Caído; Ao Vivo; 

Comédia Off; Tristes Europeus – jouissez sans entraves; 

Silicone Não; Memórias de um Sábado com Rumores de 

Azul; Malgré Nous, Nous Étions Là; Masculine; Feminine; 

Maiorca; Sábado 2; Paisagens – onde o negro é cor; Jim; 

Sem um tu não pode haver um eu e Modo de Utilização – 

ora resultado da colaboração com outros criadores ar-

tísticos - Noir Salle; Só para Iniciados; Solitary Virgin; Vá 

para Fora Cá Dentro; Auto da Barca do Inferno; 7 Solos For 

11 Scenes Falling Through; Anfitriões; Medeia; 4x3=55: Có-

digo Medeia; Noite de Reis; O Ensaio de um Eros Possivel; 

A Invisibilidade das Pequenas Perceções; A Partir de um 

adolescente Míope; Mitodópolus; Pinóquio; Como é que 

eu vou fazer isto?; Bits & Pieces e Miraginava - sempre 

na agenda das salas de espetáculo nacionais e estran-

geiras. Mas é no Teatro Viriato, em Viseu, que mantém 

residência desde 1998, sendo este o local de desenvolvi-

mento de todo este trabalho criativo e de produção. 

Com 10 anos de existência lança o livro Corpo de Cordas 

e funda a Escola de Dança Lugar Presente - um projeto 

pedagógico, situado também em Viseu, que inclui aulas 

regulares de dança para adultos, jovens e crianças, no-

meadamente no âmbito do Ensino Artístico Especializa-

do.

No seu 20º aniversário é editado outro livro - Uma Coi-

sa Concreta - estreia mais uma criação coreográfica - A 

Festa (da insiginificância) – e é exibida uma exposição iti-

nerante de fotografias representativas do trabalho edu-

cativo e coreográfico da Companhia Paulo Ribeiro.

Fundado em 1955, por iniciativa de um grupo de cinéfilos 

viseenses, o Cine Clube de Viseu (CCV) teve, logo na sua 

primeira fase de existência, momentos altos de inter-

venção cultural, num período da vida do nosso país em 

que era difícil tal ação. Projetando filmes para público 

em geral no Cine Rossio, e para público infantil no Clube 

de Viseu, todas as sessões eram, já na altura, acompa-

nhadas por textos de apoio e por palestras. 

Perspetivando a divulgação e o estudo do Cinema, como 

arte e cultura, nos seus múltiplos aspetos, durante a sua 

história o CCV desenvolveu várias iniciativas no campo 

da formação, exposições, concursos, etc. Conseguiu 

grande notoriedade dinamizando áreas como o teatro, 

as artes plásticas, a música, e especialmente com a sua 

Secção de Fotografia e o Concurso Anual de Fotografia. 

Em períodos de adormecimento cultural de Viseu, o CCV 

foi um pólo de animação cultural de relevo. No segundo 

semestre de 1985 o CCV muda-se para a sede localizada 

no Largo da Misericórdia, onde centraliza a atividade e 

instala a biblioteca e arquivo. As sessões de cinema têm 

lugar nos mais importantes espaços culturais de Viseu: 

Auditório da Casa-Museu de Almeida Moreira, Auditório 

Mirita Casimiro e, desde 1997, no Instituto Português da 

Juventude. Neste ano foi reconhecida ao CCV a Utilidade 

Pública “pelo mérito cultural desenvolvido ao longo da 

sua história”. 

Em 1999 teve início o projeto Cinema para as Escolas, rea-

lizado anualmente e que visa a sensibilização e forma-

ção de novos públicos para o cinema. Entre 2004 e 2006, 

em parceria com a ACERT de Tondela, o CCV desenvol-

veu o projeto Comum – Rede Cultural, uma plataforma 

pioneira em Portugal: consistiu numa programação ar-

tística e cultural supramunicipal, abrangendo mais de 

100 mil habitantes em sete municípios de três distritos 

(Aguiar da Beira, Mangualde, Oliveira de Frades, Santa 

Comba Dão, Sever do Vouga, Tondela e Vouzela). 

Com sede na Rua Escura, no Centro Histórico de Viseu, 

o CCV é hoje uma instituição empenhada em cumprir o 

seu papel cada vez com mais profissionalismo, com o 

simples objetivo de, para que a memória cinéfila não se 

perca, divulgar o cinema enquanto arte e numa perspe-

tiva de cultura integrada.

CINE CLUBE DE VISEU

COMPANHIA PAULO RIBEIRO
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Um casal perde dois filhos pequenos num curto espaço 

de tempo. Uma história trágica, real, que aconteceu em 

Moçambique, e cuja mãe tenta ultrapassar propondo a 

adoção de um sobrinho. A irmã a viver em Portugal com 

os dois filhos nega o pedido à irmã. Caso tivesse aceite, 

a vida do rapazito teria sido diferente, teria herdado um 

pequena fortuna. Muito provavelmente hoje não estaria 

a fazer teatro em Portugal. 

Os três elementos mais antigos da mala voadora nas-

ceram em Moçambique. Um deles é Jorge Andrade. 

Apesar de ter vindo para Portugal com quatro anos, em 

Moçambique ele propõe-se construir uma autobiogra-

fia como se tivesse vivido naquele país toda a sua vida. 

E para que a sua história se torne credível, vai ter de 

impô-la à História do país. 

TEATRO

04 e 05 NOV

MOÇAMBIQUE
COMPANHIA MALA VOADORA

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

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto, direção e interpretação Jorge Andrade

Elenco Isabel Zua, Jani Zhao, Jorge Andrade, Matamba Joaquim, 

Tânia Alves, Welkett Bungué, entre outros

Cenografia e figurinos José Capela

Fotografias de cena José Carlos Duarte

Imagem de divulgação António MV

Direção de produção Joana Costa Santos

Apoio à produção e comunicação Jonathan da Costa

Gestão e programação cultural Vânia Rodrigues 

Apoio Centro Cultural Português em Moçambique

Coprodução mala voadora, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Municipal do 

Porto Rivoli · Campo Alegre e Teatro Viriato
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Atriz, performer que canta e dança, Isabel Zua nasceu 

em Lisboa no ano de 1987. É portuguesa de origem an-

golana e guinieense. Aos 5 anos ingressou num grupo 

de Dança Africana e integrou-o até a adolescência. Em 

2006, foi aluna de Ginna Tochetto na Escola de Artes 

Chapitô, na disciplina de

Interpretação teatral. No ano de 2007 iniciou o curso de 

atores na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lis-

boa (antigo Conservatório); e em 2010 o curso de Artes 

Cénicas na Unirio, no Rio de Janeiro – onde vive desde 

então.Nos últimos tempos, transita entre projetos de 

Cinema, Dança, Música e Performance. Na sua pesqui-

sa sobre a Mulher Negra - como protagonista e anfitriã 

da sua História, desenvolve convenções a partir de uma 

autoestima corporal e vocal a nível artístico e social.

Nasceu em Leiria em 1992. Tem o curso de Interpreta-

ção da Escola Profissional de Teatro de Cascais e fre-

quentou este ano o curso Dança/Teatro da Companhia 

Olga Roriz. Estreou-se profissionalmente em 2012, com 

a mala voadora, em Dead End, uma criação de Jorge 

Andrade, tendo no ano seguinte participado em Marat/

Sade de Peter Weiss, com encenação de Carlos Avilez. 

Em 2015, participou em várias criações, nomeadamen-

te: Cabaret (da Companhia Auéééu), Anne Sullivan e 

Helen Keller (de Roberto Cordovani), Walking: Holding 

(de Rosana Cade) e How to do Things With Bodies (de 

João Garcia Miguel). Este ano participou no Mechani-

cal Monsters (de Rui Neto) e no Minotauro (de Miguel 

Graça). Tem trabalhado com regularidade em cinema 

e televisão.

É licenciado pela ESTC. Fundou e dirige a mala voadora 

com José Capela. Dirige os espetáculos da companhia 

desde 2004. Lecionou na ESTC, na Escola Superior de 

Dança e na Licenciatura em Teatro da UM, e orientou 

workshops designadamente em Sheffield, Beirute, São 

Paulo, Rio e Sarajevo. Como ator, trabalhou com Carlos 

Pessoa, Jorge Silva Melo, João Mota, Jorge Listopad, 

Artur Ramos, Rogério de Carvalho, Álvaro Correia, Élvio 

Camacho, Manuel Wiborg, Marcos Barbosa, entre ou-

tros. No âmbito do Artista na Cidade 2014, foi convida-

do para encenar um texto original de Tim Etchells na 

Companhia Maior e para integrar o elenco de Quizoola! 

dos Forced Entertainment. O seu trabalho foi reconhe-

cido no âmbito do Prémio M. Madalena de Azeredo Per-

digão, dos Prémios Autores da SPA, e dos Total Theatre 

Awards para melhor espetáculo do Fringe Festival de 

Edimburgo.

ISABEL ZUA

JANI ZHAO

JORGE ANDRADE

BIOGRAFIAS
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Abílio, Guardador de Abelhas 3.0, que cruza o teatro de 

Graeme Pulleyn, as imagens de Luís Belo e a música de 

Ricardo Augusto numa só linguagem perfomativa, é um 

espetáculo que resulta de quase um ano de trabalho e de 

descoberta, de visitas a apiários, conversas com apiculto-

res, provas de mel e investigações à volta do mundo real 

das abelhas e do mundo fictício de Abílio. Ao longo desta 

viagem Abílio reinventa-se e com uma colmeia em cima 

de um prédio encontra um novo sentido para a vida, mu-

dando assim uma cidade inteira. 

Abílio, Guardador de Abelhas 3.0 procura levantar múltiplas 

questões sobre as prioridades atuais das chamadas so-

ciedades desenvolvidas e a sustentabilidade da vida cole-

tiva. Este é também um espetáculo sobre os altos e baixos 

da vida e que celebra a capacidade do ser humano se fazer 

guerreiro na batalha pela sua própria felicidade.

TEATRO

08 a 10 NOV

ABÍLIO, GUARDADOR DE ABELHAS 3.0
de GRAEME PULLEYN, LUÍS BELO e RICARDO AUGUSTO

50 min.

ter 10h30 e 15h00 | qua e qui 15h00

1º e 2º ciclos do Ensino Básico | preço 1,503 

qui 19h30 | m/ 6 anos 

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Criação Graeme Pulleyn, Luís Belo e Ricardo Augusto

Interpretação Graeme Pulleyn e Ricardo Augusto
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Nasceu no norte de Inglaterra em 1967. Licenciou-se 

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Univer-

sidade de Warwick e veio para Portugal em 1990, como 

voluntário num projeto de desenvolvimento comunitá-

rio na Serra do Montemuro (Castro Daire, Viseu). Aca-

bou por viver durante 15 anos na serra, e cofundou o 

Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM). Foi 

diretor artístico e trabalhou como ator e encenador 

em espetáculos como Lobo-Wolf, Alminhas, A Eira dos 

Cães e Hotel Tomilho, que correram o país e a Europa 

de lés-a-lés, fazendo do TRSM uma das mais viajadas 

companhias portuguesas das últimas duas décadas. 

Vive em Viseu desde 2005, onde trabalha como ence-

nador e ator independente. Desenvolve regularmente 

projetos de teatro de comunidade com diversos públi-

cos incluindo jovens, seniores, grupos de teatro ama-

dor e grupos específicos (ex. etnia cigana, comunidade 

piscatória, ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana de 

Castelo).

Projetos recentes incluem: Nem Tudo o que vem à 

Rede – teatro comunitário – no Navio Museu Santo 

André (Museu Marítimo de Ílhavo); A Mesa – teatro ra-

diofónico – integrado no Festival Rádio Faneca (Centro 

Cultural de Ílhavo - 2015); O Penedo – projeto comuni-

tário em Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Co-

médias do Minho - 2015); Anatomia do Medo – K CENA 

– Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de 

Mindelo Cabo Verde - 2015), Romeu e Julieta - projeto 

comunitário com participantes ciganos e não ciganos 

em Nelas (Teatro Viriato - 2014), DQ 2014, a partir de 

Dom Quixote – K CENA – Projeto Lusófono de Teatro 

Jovem (Teatro Vila Velha Salvador - Brasil 2014); San-

gue na Guelra com encenação de Rogério de Carvalho 

(Amarelo Silvestre - 2014); Vissaium com encenação de 

Maria Gil (Teatro Viriato 2014), MicroGlobo (Teatro Mais 

Pequeno do Mundo - 2014).

Outros projetos em curso: Anjo Branco – projeto de tea-

tro comunitário promovido pelo Teatro Noroeste/Centro 

Dramático de Viana do Castelo (set 2015 - jun 2016); O 

Lugre – projeto de teatro comunitário promovido pelo 

Museu Marítimo de Ílhavo – a partir do texto de Ber-

nardo Santareno (fev 2016 - out 2016); Abílio, Guardador 

de Abelhas – espetáculo original criado a partir de en-

trevistas com apicultores da região de Viseu – parceria 

com Teatro Viriato, Câmara Municipal de Viseu e As-

sociação de Apicultores da Beira Alta (jan 2016 – dez 

2016).

1987, Viseu. Em pequeno rabiscava as paredes de casa, 

para desgraça dos pais, crescido ilustra em papel, de 

forma mais ponderada. A fotografia nasce da paixão 

pela imagem e tem crescido com o autor desde o pri-

meiro disparo, à 17 anos atrás.

GRAEME PULLEYN 

LUÍS BELO

BIOGRAFIAS
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Desde cedo participou em projetos de música tradicio-

nal. Concluiu o curso de Professor de Educação Musi-

cal em 2003. Estudou Técnica Vocal no Conservatório 

de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. Frequentou 

o Curso de Animadores Musicais na Casa da Música 

(Porto). Frequentou Workshops de Jazz - Canto, sob 

a orientação de Fátima Serro, Manuel Linhares e Rita 

Maria. Estudou canto com Rita Maria. Encontra-se en-

volvido em projetos de música tradicional - Acordeão 

e Voz (Tranglomango - folk/rock - e Azul Espiga tradi-

cional/jazz) e de música à capella (Alla Vox). É membro 

da Tuna Académica Infantuna Cidade de Viseu. Orien-

ta regularmente aulas e oficinas na Escola de Música 

Gira Sol Azul e noutros locais (Teatro Viriato, Casa da 

Música, Lugar Presente). É orientador de vários gru-

pos de música tradicional. Participa na Santar Jazz & 

Blues - Big Band como cantor. Participou nos projetos: 

Orquestra (In)fusão (Viseu) e Stopestra (Porto). Dirige o 

Coro Azul. Partilha, com Ana Bento, a Direção Musical 

do projeto A Voz do Rock.

RICARDO AUGUSTO
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Considerado por muitos críticos, o melhor compositor 

brasileiro, Arnaldo Antunes é também escritor, poeta e 

cantor. Nascido em São Paulo, iniciou a sua carreira no 

grupo rock Titãs, mas foi a solo que se afirmou, apre-

sentando sempre novos formatos e sonoridades. 

Em Portugal, tornou-se amplamente reconhecido atra-

vés do projeto Tribalistas, onde se juntou a Marisa Monte 

e Carlinhos Brown, num disco considerado como o Me-

lhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro, nomeado para 

cinco categorias do Grammy Latino 2002. 

São vários os artistas que já gravaram temas seus como 

Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Lenine, Rita Lee, 

Paulinho da Viola, Ney Matogrosso, Cazuza, Adriana 

Calcanhotto, os portugueses Clã, entre muitos outros. 

Em novembro, regressa a Portugal para apresentar o 

seu novo álbum JÁ É.

MÚSICA

11 NOV

ARNALDO ANTUNES

sex 21h30 | 75 min. | m/ 6 anos

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

// descontos aplicáveis (ver pág. 82) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Voz Arnaldo Antunes 

Teclados, sanfona e vocal André Lima 

Violão, guitarra e vocal Chico Salem 

Baixo e vocal Betão Aguiar

Bateria, MPC e vocal Curumin 
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Seguindo a premissa da “celebração do instante”, defen-

dida por Derek Bailey sobre a estética da improvisação, 

o coletivo Hamar Trio festeja a música que desenvolvem 

através das coordenadas da livre-improvisação mais pró-

xima do jazz contemporâneo ou do experimentalismo. 

A escrita do grupo no espaço e no tempo é enriquecida 

pelas experiências e influências que cada um dos músi-

cos trás consigo dos mais variados contextos e colabora-

ções. Convém salientar, que os rótulos que possam surgir 

associados à música do trio não têm qualquer interesse, 

apenas importa o facto de o coletivo conseguir criar algo 

que seja verdadeiramente natural.

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

17 NOV

HAMAR TRIO
com KLAUS ELLERHUSEN HOLM, HERNANI FAUSTINO e NUNO MORÃO

qui 22h00 | 70 min. | m/ 12 anos

preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Criação Graeme Pulleyn, Luís Belo e Ricardo Augusto

Interpretação Graeme Pulleyn e Ricardo Augusto
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Nasceu em Oslo em 30 de julho de 1979. Vive atualmen-

te em Trondheim e trabalha no campo do jazz e da mú-

sica improvisada e também em regiões exteriores do 

jazz. Começou a tocar trompete aos seis anos, mas logo 

depois mudou para o saxofone. Tem uma licenciatura 

do departamento de jazz no Conservatório de Música de 

Trondheim e estudou composição na Academia Norue-

guesa de Música. Atualmente, os projetos mais ativos 

são: Honest John, o ensemble Large Unit liderado pelo 

baterista Paal Nilssen-Love e o trio Ballrogg com Roger 

Arntzen e Ivar Grydeland. Atualmente desenvolve tra-

balho em duo com o guitarrista sueco David Stackenäs, 

ocasionalmente colabora com a Trondheim Jazz Or-

chestra, e regularmente apresenta-se em concertos 

a solo. Já tocou música em 17 países, e performances 

recentes incluem: Moers festival, Music Unlimited Wels, 

Art Atos St Johan, Earshot festival e Montreal Jazz Festi-

val, bem como a maioria dos grandes festivais de jazz 

noruegueses. Colabora regularmente com os musicos: 

Mats Äleklint, Johan Berthling, Xavier Charles, Clare 

Cooper, Jim Denley, Axel Dörner, Michael Duch, John 

Edwards, Sidsel Endresen, Sture Ericson, Ingebrigt 

Haker Flaten, Frode Gjerstad , Giuseppe Giufree, Ivar 

Grydeland, Anders Hana, Carl Ludwig Hübsch, Terje 

Isungset, Anita Kaasbøll, Håkon Kornstad, Ola Kvern-

berg, Ole Henrik Moe, Matthias Muche, Lars Myrvoll, 

Kim Myhr, Kjell Nordeson, John Russell, Fredrik Run-

dqvist, Kari Rønnekleiv , Ignaz Schick, Raymond Strid, 

Mattias Stahl, Christian Wallumrød, Stian Westerhus, 

Joe Williamson, Ingar Zach e Per Zanussi.

Depois de estabelecer o seu nome durante os anos oi-

tenta como um baixista em bandas de rock alternativo, 

como o já lendário K4 Quadrado Azul, Hernani Faustino 

virou-se para avant-jazz e música improvisada livre e 

escolheu o contrabaixo como seu instrumento auto-

didata. Duas décadas depois de múltiplas interações 

com músicos portugueses e internacionais, é atual-

mente considerado um dos mais intensos e contínuos 

contrabaixistas na cena Portuguesa. A associação que 

mantém com o baterista Gabriel Ferrandini (RED trio, 

Nobuyasu Furuya Trio & Quintet, Rodrigo Amado Wire 

Quartet) tem sido apontada como uma seção dinâmi-

ca e (powerful rhythm). O seu modo de tocar visceral 

é bem demonstrado pelos contorções de seu rosto du-

rante o desempenho: ele vai para os limites do prazer 

e da dor.A música é a sua vida: além de ser músico, ele 

foi um dos membros da editora Clean Feed Records, 

considerado uma dos cinco mais importantes do pla-

neta no que diz respeito ao jazz. Compôs para teatro, 

fez programas de rádio, e escreveu sobre música em 

um par de revistas. Dedica-se também à fotografia. 

Isto diz tudo sobre sua paixão e compromisso. As co-

laborações com outros improvisadores é surpreen-

dente: John Butcher, Lotte Anker, Nate Wooley, Carlos 

“Zíngaro”, Agustí Fernández, Sei Miguel, Rafael Toral, 

Jason Stein, Nuno Rebelo, Rodrigo Pinheiro, Gabriel 

Ferrandini, Pedro Sousa, Rodrigo Amado, Albert Cire-

ra, Manuel Mota, Luís Lopes, Jon Irabagon, Taylor Ho 

Bynum,Gerard Lebik, Piotr Damasiewicz, Harris Ei-

senstadt, Neil Davidson, Heddy Boubaker, Gerard Le-

bik, Elliott Levin, Katsura Yamauchi, Mats Gustafsson, 

Chris Corsano, Nikolaus Gerszewski, Rob Mazurek, 

Reinhold Friedl, Ernesto Rodrigues, Nuno Torres, Ri-

cardo Jacinto, Blaise Siwula, Virginia Genta, Elliott Le-

KLAUS ELLERHUSEN HOLM

HERNANI FAUSTINO

BIOGRAFIAS
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Em 1983, iniciou os estudos musicais na Escola de Mú-

sica de Loures. Foi depois aluno no Instituto Gregoriano 

de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lis-

boa, Universidade de Aveiro, Escola Superior de Música 

de Lisboa e Universidade de Évora onde terminou li-

cenciatura em jazz. Trabalha como músico, compositor 

e sonoplasta (teatro, dança, performance, instalação, 

cinema, web e novos media). Formou-se como bateris-

ta e percussionista em workshops de jazz promovidas 

pelo Hot Clube de Portugal. Em 1997, formou o grupo 

de teatro NãO. Entre 2004 e 2007, foi diretor técnico do 

Festival Escrita na Paisagem. Participa em diversas for-

mações no campo da música experimental e improvi-

sada, das quais se destacam o duo UR com André Sier, 

PARQUE de Ricardo Jacinto, Pinkdraft, e as formações 

IKB e VGO ambas dirigidas por Ernesto Rodrigues. So-

noplasta na editora BOCA. Também passeia pelas ser-

ras, recolhe documentação e fotografa comboios.

vin, Daniel Carter, Federico Ughi, Floros Floridis, Matt 

Bauder, Dennis González, Vítor Rua, e muitos mais, co-

brindo uma vasta gama de bop livre à experimentação 

extrema, passando pela eletroacústica improvisada re-

ducionismo e noise.

NUNO MORÃO 
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MOSTRA DE DANÇA

16 a 27 NOV’16

Vera Mantero O LIMPO E O SUJO
Victor Hugo Pontes SE ALGUMA VEZ PRECISARES
DA MINHA VIDA, VEM E TOMA-A
Yola Pinto NOVO_TÍTULO PROVISÓRIO
André Mesquita LUGAR DE DESDOBRAMENTO
Clara Andermatt A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA
Marco da Silva Ferreira HU(R)MANO 
João Fiadeiro I WAS HERE
Tania Carvalho GLIMPSE - 5 ROOM PUZZLE
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5º EDIÇÃO NEW AGE NEW TIME 

Viseu tem sido nos últimos anos o palco da dança contemporânea nacional 

graças ao trabalho de promoção e sensibilização desenvolvido pelo Teatro 

Viriato e pela Companhia Paulo Ribeiro nesta área. Desde 2012, que a mostra 

de dança New Age, New Time traz a Viseu o que de melhor se tem criado em 

Portugal no panorama da dança contemporânea, permitindo um encontro mais 

próximo entre coreógrafos e público. 

Este ano, o New Age, New Time entra na sua quinta edição com um número 

maior de espetáculos, que representam uma viagem em torno de temas como 

o ambiente, a urbanidade, a criatividade ou as memórias corporais. Uma 

viagem que será conduzida por coreógrafos emergentes e consagrados, de 

gerações diferentes, com trabalho consolidado e aplaudido pela crítica. Acima 

de tudo, o New Age, New Time convoca o público, uma vez mais, a celebrar a 

dança contemporânea.
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16 NOV quarta

19 NOV sábado

21 NOV segunda

23 NOV quarta

21h30 // 75 min. 

O LIMPO E O SUJO
VERA MANTERO

21h30 // 105 min. c/ intervalo 

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

15h00  // 1º e 2º ciclos do Ensino Básico

21h30  // m/ 6 anos

NOVO_TÍTULO PROVISÓRIO
YOLA PINTO e JOÃO DE BRITO

// 50 min. // Lotação Limitada

21h30 // 50 min. aprox.

LUGAR DE DESDOBRAMENTO
ANDRÉ MESQUITA

21h30 // 120 min.

A MINHA HISTÓRIA
DA DANÇA
CLARA ANDERMATT

21h30 // 50 min. aprox.

HU(R)MANO 
MARCO DA SILVA FERREIRA

19h00 // 50 min.

I WAS HERE 
JOÃO FIADEIRO

18h00 // 45 min.

GLIMPSE 
- 5 ROOM PUZZLE
TÂNIA CARVALHO

24 NOV quinta

25 NOV sexta

26 NOV sábado

27 NOV domingo

PREÇOS: 5€ (por espetáculo) 30€ (programa completo) ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVELm/ 12 anos

ESTREIA 

ESTREIA

NACIONAL 
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De alguns anos para cá, Vera Mantero tem colocado o ambiente e a ecologia no 

centro do discurso artístico, procurando aproximar a sua prática coreográfica de 

processos de transição para uma sociedade sustentável, onde a relação entre a 

forma como organizamos a nossa vida e a gestão que fazemos dos recursos eco-

lógicos está bem patente. 

Em O Limpo e o Sujo, Vera Mantero faz-se acompanhar de dois intérpretes, que em 

palco expurgam, limpam e expulsam as contaminações do interior dos seus cor-

pos. Nesta nova abordagem ao ambiente, a coreógrafa defende a autoavaliação, 

acreditando que só olhando para o interior é possível alcançar a plena mudança 

de hábitos.

Direcção Artística Vera Mantero Interpretação e cocriação Elizabete 
Francisca, Vera Mantero e Volmir Cordeiro Criação musical João Bento 
Espaço cénico e figurinos João Ferro Martins Desenho de Luz Eduardo 
Abdala Ensaiadora Carolina Campos Produção O Rumo do Fumo Copro-
dução Maria Matos Teatro Municipal (Lisboa); Teatro Municipal do Por-
to Rivoli · Campo Alegre (Porto); LE CND, un centre d’art pour la danse 
(Pantin/Île-de-France); Musée de la danse - Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne (Rennes) Residência artística Mate-
riais Diversos Apoios Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP/
Estágios Emprego; Câmara Municipal de Lisboa/Polo Cultural Gaivotas 
| Boavista; EGEAC; Culturgest O Rumo do Fumo estrutura financiada pelo 
Ministério da Cultura/Dgartes 

O LIMPO E O SUJO
VERA MANTERO

16 NOV   qua 21h30     75 min.  

SOBRE LIMPO E O SUJO

Manusear materiais do mundo: uma das formas possíveis de descrever 

aquilo que fazemos na arte. Manusear objetos, imagens, palavras, mo-

vimentos, intensidades. Manusear espaços, tempos, afetos, desejos, 

vibrações. Manusear fantasmas. Sujarmo- nos nesse manuseio. Lim-

parmo- nos nesse manuseio. Um manuseio que, à medida que é per-

corrido, se torna ferramenta de equilíbrios vários, de ecologias várias, 

pessoais e sociais. Uma ferramenta específica para reinventar maneiras 

de ser! É onde reside a riqueza, a densidade, o sentido.

Vera Mantero

Não querendo fazer uma tradução literal das ideias sobre 

ambiente e ecologia que foram tomando conta do seu dis-

curso (pessoal e artístico) nos últimos anos, Vera Mantero 

partiu para a criação de O Limpo e o Sujo ao desafiar os 

dois bailarinos que sobem ao palco consigo, Elizabete 

Francisca e Volmir Cordeiro, e pediu-lhes para partilha-

rem as danças que lhes circulavam no corpo. As coordena-

das iniciais, que colocavam a futura coreografia no espaço 

da ecologia, estavam, no entanto, já traçadas e os movi-
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mentos deitados para fora por cada um surgiram com esse enquadra-

mento, originando uma lista de palavras que anotaram como definição 

daquilo que se viam fazer: martelar, espremer, escorregar, pressionar, 

varrer, esfregar, arrancar.

In Público

A nova obra de Vera Mantero teve estreia absoluta no âmbito do ciclo as 

3 ecologias denominado segundo um ensaio de Félix Guattari (1989). 

Nesse texto, referencial para o ciclo que decorre em Lisboa, o filóso-

fo francês reclama a reavaliação dos índices de qualidade de vida do 

sistema capitalista (como o PIB e o poder económico), e argumenta a 

construção de um futuro ambientalmente sustentável, coletivamente 

negociado e individualmente trabalhado.

O conhecimento deste contexto não é fundamental para pressentir a 

qualidade vigorosa da obra a que se lançou Mantero, mas ele demons-

tra a sua capacidade notável de pôr a teoria em prática: os princípios 

pós-estruturalistas e os ideais de uma sociedade descentralizada mas 

atuante, inerentes à “Ecosofia” de Guattari, são organizadores que apa-

recem nitidamente em cena.

O Limpo e o Sujo é uma peça das ações, que transborda de movimen-

tos, e que desmonta com humor as virtudes da higienização face às 

contradições e promiscuidade da vida humana, pessoal 

ou mundial. Afinal, quanto suja a limpeza? E quanto vale 

uma sujeira?

Num ritmado prelúdio duas mulheres e um homem de-

frontam o público desfiando, com habilidosa precisão e 

energia, uma série de gestos de limpeza de si - limpeza 

física e limpeza espiritual. Esfregadelas do peito para 

fora, para cima, para o meio e para baixo, com a palma 

da mão ou com a ponta dos dedos; afastar impurezas da 

vista; fungar para expelir a porcaria pelo nariz; limpar os 

ouvidos; desemaranhar os pensamentos e reorganizar a 

cabeça; despir, enfim, o desnecessário e sentir a satisfa-

ção desse esvaziamento libertador.

Vera Mantero, Elizabete Francisca e Volmir Cordeiro intro-

duzem assim os materiais essenciais de uma riquíssima 

coreografia, que será sempre conduzida pelos gestos fí-

sicos e pelo seu significado subjetivo, à qual os bailarinos 

dão corpo e cara com uma personalidade e empenho mui-

to justos e inspiradores.

Paula Varanda, in Público

VERA MANTERO

Estudou dança clássica com Anna Mascolo e integrou o Ballet Gulbenkian 

entre 1984 e 1989. Começou a sua carreira coreográfica em 1987 e des-

de 1991 tem mostrado o seu trabalho, a solo ou em grupo, por toda a 

Europa, Argentina, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, EUA e Singapura.

Dos seus trabalhos destacam-se os solos “Talvez ela pudesse dançar 

primeiro e pensar depois” (1991), “Olympia” (1993), “uma misterio-

sa Coisa, disse o e.e.cummings*” (1996), “O que podemos dizer do 

Pierre” (2011) e “Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropo-

logia ficcional” (2012) assim como as peças de grupo “Sob” (1993), 

“Para Enfastiadas e Profundas Tristezas” (1994), “Poesia e Selvajaria” 

(1998), “Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza” 

(2006) e “Vamos sentir falta de tudo aquilo de que não precisamos” 

(2009).

Participa regularmente em projetos internacionais de improvisação ao 

lado de improvisadores e coreógrafos como Lisa Nelson, Mark Tom-

pkins, Meg Stuart e Steve Paxton.

Desde o ano 2000 dedica-se igualmente ao trabalho de 

voz, cantando repertório de vários autores e cocriando 

projetos de música experimental. Em 1999 a Culturgest 

organizou durante um mês uma retrospetiva do seu traba-

lho realizado até à data e que se intitulou “Mês de março, 

Mês de Vera”. “Comer o Coração”, criado em parceria com 

o escultor Rui Chafes, representou Portugal na 26ª Bienal 

de São Paulo 2004.

Ensina regularmente composição e criação em Portugal e 

no estrangeiro. No ano de 2002 foi-lhe atribuído o Prémio 

Almada (IPAE/Ministério da Cultura Português) e no ano 

2009 o Prémio Gulbenkian Arte pela sua carreira como 

criadora e intérprete.

Em 2013 e 2014 criou as instalações performativas “Ofe-

recem-se Sombras” e “Mais Pra Menos Que Pra Mais”, 

esta última uma parceria entra a Culturgest e o Maria Ma-

tos Teatro Municipal.

BIOGRAFIAS
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A Gaivota, de Anton Tchékhov, é o ponto de partida para a nova criação de 

dança de Victor Hugo Pontes. O coreógrafo não teve a pretensão de transpor 

o enredo para o movimento, nem tão pouco de posicionar as personagens 

numa linguagem distinta do teatro. Em Se Alguma Vez Precisares da Minha 

Vida, Vem e Toma-a, a estrutura dramatúrgica sustenta o movimento, mas a 

narrativa perde linearidade de modo a que o espectador veja aquilo que quer 

ver num Tchékhov dançado.

Direção e coreografia Victor Hugo Pontes Cenografia F. Ribeiro Desenho 
de luz e direção técnica Wilma Moutinho
Música original Rui Lima e Sérgio Martins Apoio dramatúrgico Madalena 
Alfaia Assistente de coreografia Marco da Silva Ferreira Interpretação 
Allan Falieri, Ángela Diaz Quintela, Daniela Cruz, Félix Lozano, Jorge 
Mota, Leonor Keil, Marco da Silva Ferreira, Valter Fernandes, Vera 
Santos e Victor Hugo Pontes Bailarino estagiário Afonso Cunha
Direção de produção Joana Ventura Coprodução Nome Próprio, Centro 
Cultural de Belém, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Nacional São João e 
Teatro Viriato Apoio residência artística Novo Ciclo ACERT e O Espaço do 
Tempo Apoio Clube Português de Cinematografia - Cineclube do Porto

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

19 NOV   sáb 21h30   105 min. c/ intervalo  

VICTOR HUGO PONTES

Nasceu em Guimarães, em 1978. É licenciado em Artes Plásticas – Pin-

tura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Em 2001, 

frequentou a Norwich School of Art & Design, Inglaterra. Concluiu os 

cursos profissionais de Teatro do Balleteatro Escola Profissional e do 

Teatro Universitário do Porto, bem como o curso de Pesquisa e Criação 

Coreográfica do Fórum Dança. Em 2004, fez o curso de Encenação de 

Teatro na Fundação Calouste Gulbenkian, dirigido pela companhia in-

glesa Third Angel, e, em 2006, o curso do Projet Thierry Salmon – La 

Nouvelle École des Maîtres, dirigido por Pippo Delbono, na Bélgica e em 

Itália. Como intérprete, trabalhou com diversos encenadores e coreó-

grafos entre os quais se encontram Nuno Carinhas, Lygia Pape, Isabel 

Barros, Clara Andermatt, Charlie Degotte, David Lescot e Joana Craveiro.

Como coreógrafo / encenador, criou “Puzzle” (Festival 

da Fábrica / 2003), “Voz Off” (NEC – Quadros de Dança 

/ 2003), “Laboratório” (Fundação Calouste Gulbenkian / 

2005), “100 Palavras” (em parceria com Wilma Moutinho, 

NEC – Inter.faces / 2005), “Ícones” (2006), “Voyeur” 

(NEC – Quadros de Dança / 2006), “Fotomontagem” 

(NEC / 2006), “Ensaio” (Fundação Calouste Gulbenkian / 

2007), “Manual de Instruções” (CCVF/ NEC/ O Espaço do 

Tempo / 2009), “Vice-Versa” (Teatro Maria Matos / CCVF/ 

Teatro Viriato / Teatro do Campo Alegre / NEC / 2010) e 

“Rendez-vous” (O Espaço do Tempo (Portugal) / “Uzès 

Danse” (França) / TanzWerkstaat Berlin (Alemanha) / 

2010), “T3+1” (Ao Cabo Teatro / TNSJ / 2010) “Fuga 

BIOGRAFIAS
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Sem Fim” (Companhia Instável /2011), “A Ballet Story” (Nome Próprio 

/ Guimarães Capital da Cultura 2012 /2012), “A Íntima Farsa de JP Si-

mões” (São Luiz Teatro Municipal / 2012), “A Strange Land” (Nome Pró-

prio/Ao Cabo Teatro / Guimarães Capital da Cultura 2012 /2012), “ZOO” 

(Nome Próprio / TNSJ / Teatro Maria Matos / CCVF / 2013) e “OCIDENTE 

de Rémis de Vos” (Ao Cabo Teatro / as Boas Raparigas / 2013). Em 2014, 

“COPPIA” em parceria com Manuela Azevedo e Hélder Gonçalves (CCB e 

Nome Próprio /2014) e “FALL” (Câmara Municipal do Porto, CC Vila Flor, 

Maria Matos Teatro Municipal e Theatro Circo / 2014) e em 2015, “OR-

LANDO” com Sara Carinhas (Nome Próprio, Teatro Municipal do Porto, 

Fundação Calouste Gulbenkian / 2015).

Como assistente de encenação, trabalhou com Nuno Cardoso em 

“Woyzeck”, de Georg Büchner (2005), “Plasticina”, de Vassili Sigarev 

(2006), e “Platónov”, de Anton Tchékhov (2008), “A Gaivota”, de An-

ton Tchékhov (2010), todos produzidos pelo Teatro Nacional S. João ; 

“Ricardo II” e “R2”, de William Shakespeare (TNDM II / 2007), “A Boa 

Pessoa de Sezuán”, de Bertolt Brecht (Centro Dramático Galego / 2008), 

“Jardim Zoológico de Cristal”, de Tennessee Williams (Ao Cabo Teatro 

/ 2009), “Jornada para a Noite de Eugene O’neill”, (TEP / 2010), “As 

Três Irmãs”, de Anton Tchékhov (TNDM II / 2011), “Desejo Sob os Ul-

meiros” de Eugene O’neill, (Ao Cabo Teatro / Teatro do Bolhão / 2011), 

“Medida Por Medida”, de William Shakespeare (Guimarães 2012 / Ao 

Cabo teatro / TNSJ / S. Luiz Teatro Municipal), “Porto S. Bento” (TNSJ/ 

Ao Cabo Teatro/ 2012), “A Visita da Velha Senhora” de Friedrich Durren-

matt (Ao Cabo Teatro / Companhia Maior / CCVF / São Luiz Teatro Muni-

cipal / 2013) e “Class Enemy” de Nigel Williams (Ao Cabo Teatro /TnBA 

/ 2013), “Coriolano” de William Shakespeare (TNDM II / 2014). Desde 

2004, é responsável pela cenografia da banda Clã, tendo em 2008 reali-

zado, juntamente com Hélder Gonçalves, o videoclip “Amuo”, e em 2014 

realizou e coreógrafou o videoclip “A Paz Não Te Cai Bem” da mesma 

banda. Foi o responsável pela direção cénica do espetáculo/concerto 

Barbie Suzie Dolly Polly Pocket (TNSJ / 2009) e “Disco Voador” (2011).

Desde 2003, é docente do Curso de Teatro e Dança do Balleteatro Escola 

Profissional. Em 2011, foi convidado para dirigir o Projeto Final do Curso 

de Mestrado em Teatro, “Tu que és filho de Agamémnon”, de Miguel 

Castro Caldas, na Escola Superior de Artes e Design do Instituto Poli-

técnico de Leiria e a Prova de Aptidão Profissional do alunos da ACE com 

Punk Rock de Simon Stephens. Atualmente, é docente da Universidade 

do Minho no curso de Teatro. Entre 2003 e 2006, foi selecionado para a 

“Mostra Nacional de Jovens Criadores”. Em 2005, representou Portugal 

nos “Repérages – Rencontres Internationales de la Jeune Choréogra-

phie”, em Lille. Em 2008, representou Portugal na “Bienal de Jovens 

Criadores da Europa e do Mediterrâneo”, em Bari, Itália.

Em 2010, foi selecionado pelo projeto “Intradance” para dirigir a com-

panhia russa Liquid Theatre, para a qual criou o espetáculo “Far Away 

From Here” apresentado em maio de 2010, em Moscovo (Rússia). Em 

2013 foi convidado pelo “Festival Walk&Talk” para dirigir juntamente 

com Marco Da Silva Ferreira o espetáculo “A Ilha”, para 

o Núcleo de Artes Performativas 37.25 no Açores. Foi o 

artista convidado do 8ª Laboratório Criativo da UNICER 

para o qual criou a performance InExterior, apresentada 

no CCB. Desenvolve trabalho como ator, cenógrafo, pro-

fessor, coreografo e encenador, tendo já trabalhado em 

França, Russia, Bélgica, Itália, Espanha, Austria, Brasil, 

entre outros países.

Em março de 2007, venceu o 1º Prémio com o trabalho 

“Ícones no 2nd International Choreography Competition 

Ludwigshafen 07 – No ballet”, em Ludwigshafen, Alema-

nha. Em 2013, foi nomeado com o espetáculo “A Ballet 

Story” para os Prémios SPA na categoria de “Dança – Me-

lhor Coreografia”.
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Num mundo cada vez mais veloz, o que acontece quando refletimos sobre a 

ideia de novo? O que acontece quando refletimos sobre a ideia de “provisó-

rio”? E que relação têm estas palavras entre si?

Cruzando o teatro e a dança, Novo_Título Provisório resulta numa criação 

onde o corpo humano é o ponto central, assim como as memórias associa-

das ao corpo. Estas são exploradas permitindo uma nova noção de anatomia 

onde o gesto está ligado à palavra, às onomatopeias, à memória visual, tác-

til e emocional.

Criação João de Brito e Yola Pinto Encenação e coreografia Yola Pinto 
Interpretação João de Brito Cenografia e figurinos Irina Raimundo 
Desenho de luz e vídeo Nuno Figueira Espaço sonoro a partir de Ryuichi 
Sakamoto e Alva Noto, Variações Goldberg de J.S.Bach, Noiserv Vídeo 
promocional/imagens de divulgação Sofia Marques Ferreira e Nuno 
Neves Fotografia de cena Mana
Coprodução LAMA e Fundação Caixa Geral de Depósitos - Culturgest 
Espetáculo apoiado pela Direção Regional de Cultura do Algarve

NOVO_TÍTULO PROVISÓRIO 
YOLA PINTO e JOÃO DE BRITO

21 NOV   seg 15h00 > 1º e 2º ciclos do Ensino Básico    seg 21h30 > m/ 6 anos    Lotação Limitada     50 min. 

JOÃO DE BRITO

Licenciado em Teatro – Formação de Atores, pela Escola Superior de 

Teatro e Cinema.

Complementou a sua formação com: Victor Hugo Pontes, João Mota, Mi-

guel Borges, Miguel Seabra, Nuno Pino Custódio, Luca Aprea, entre ou-

tros. Cocriador dos espetáculos “Manuel In”, “Ainda Assim”, “A história 

que não queria ser livro”, “Habitamus”, “T.3”, “JBWB-900”, “É s-passos 

e Brilharetes”. Em Teatro foi encenado por: Madalena Victorino, Marta 

Silva, Marta Coutinho, Filomena Oliveira, Miguel Loureiro e André Gue-

des, Bruno Bravo, Rui Neto, Gonçalo Amorim, Giacomo Scalisi, Miguel 

Fragata,Inês Barahona, Carlos Marques, João Brites, Nuno M. Cardoso, 

Jorge Silva, José Peixoto, Jorge Silva Melo, Marta Lapa, Tiago Cadete, 

Marco Paiva, Yola Pinto, Paulo Lage, Cristina Carvalhal, 

Ávila Costa, Luis Zagalo, entre outros. Encenou os espetá-

culos A ctrizes, a partir de Lucien Lambert, Tchekhov, Os-

car Wilde e Voltaire, B arafunda , a partir de Raul Brandão 

e C omida, de Miguel Castro Caldas. Em Cinema trabalhou 

com Maria Pinto, Philip Rylatt, Telmo Vicente e Margarida 

Gil. Participou em séries de televisão, publicidade e lo-

cuções. Colabora com o Serviço Educativo da Culturgest 

desde 2010.

Cofundador e Diretor Artístico da Associação LAMA (Labo-

ratório de Artes e Media do Algarve 2010/…).

BIOGRAFIAS
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YOLA PINTO

IRINA RAIMUNDO

NUNO FIGUEIRA

SOFIA MARQUES FERREIRA

Licenciou-se em Arquitetura ao mesmo tempo que completava o seu 

plano de formação em Dança Contemporânea no CEM. Em 2001, parte 

para Amesterdão onde tem a oportunidade de trabalhar com a Magpie 

Company, investigadora de discursos improvisados em várias áreas. 

Desde então tem direcionado o seu trabalho de criação e formação na 

pesquisa de cruzamentos em conjunto com artistas plásticos, dese-

nhadores e músicos. Participou como intérprete para vários criadores 

em dança, teatro e cinema, mas é no desenvolvimento do seu trabalho 

Estudou Artes Plásticas – Pintura na Faculdade de Belas Artes, concluin-

do os seus estudos em 2003. Desde então tem colaborado em diversos 

projetos artísticos e educativos, em espaços museológicos, bibliotecas, 

câmaras municipais e escolas.

Desenvolve um trabalho plástico na área da ilustração, cenografia e ci-

nema de animação. Tem vindo a participar em inúmeras formações nas 

áreas do teatro, dança e artes plásticas e colabora com regularidade em 

criações de oficinas e espetáculos como criadora, interprete e cenógra-

Tirou um curso de Produção e Marketing de Eventos, complementando 

este com o curso de Técnico Profissional de Espetáculos na Escola de 

Criatividade e Novas Tecnologias – Restart – antes de ingressar no mun-

do do espetáculo. Trabalhou como assistente de produção em espetácu-

los de Yann Tiersen, Emir Kusturica, Patricia Barber, entre outros, até se 

dedicar ao teatro. É socio fundador da associação cultural LAMA – Labo-

ratório de Artes e Media do Algarve – em 2011. Colabora regularmen-

Sofia Marques Ferreira explora vídeo, performance, fotografia. Nascida 

em Lisboa, inicia no Centro em Movimento, 1999, a pesquisa em dança 

contemporânea. Destaca o trabalho com Didier Silhol em contato improvi-

sação. Conclui fotografia em 2004 no Ar.Co, Centro de Arte e Comunicação 

Visual. Na University of Westminster, Faculty of Media, Arts and Design, 

em Londres, com uma bolsa de estudos do Reino Unido, especializa-se em 

transmedia. O tema central do seu trabalho foca a relação entre o corpo e 

a imagem. Destaca argumento e realização com Peter Dukes, Andy Powell 

e Steve Brookes. Investigadora no Gabinete de Estudos Culturais, Artes 

pessoal que se reflete uma profunda contaminação pela 

sua formação paralela, patente na conceção de várias ins-

talações sempre associadas ao movimento. Integra desde 

2003 o corpo de professores do CEM na área da dança e 

desde 2007 o SE da Fundação Culturgest, onde desenvol-

ve continuamente a ligação do movimento com obras e 

temáticas de linguagens distintas para públicos de várias 

psicofisicalidades.

fa. Neste momento frequenta o mestrado em artes céni-

cas na Faculdade de ciências sociais e humanas. Integra 

desde 2007, o Serviço Educativo da Culturgest onde de-

senvolve projetos artísticos, cria materiais pedagógicos, 

concebe e orienta visitas e oficinas. Desde 2009, desen-

volve o Projeto de oficinas de criação plástica para e com a 

infância de educação artística “A Porta Amarela”.

te com diversas produtoras. Desempenha atualmente, e 

desde maio de 2009, funções de responsável técnico no 

Teatro Meridional em Lisboa, fazendo também fotografia 

da mesma estrutura desde 2012. Colabora regularmente 

como desenhador de luz nos espetáculos da Stage One.

Performativas e Audiovisual da Universidade de Lisboa, 

expõe regularmente e colabora com diversas organizações 

culturais. “As Memórias do Corpo de Ofélia”, escrito e rea-

lizado por Sofia Marques Ferreira, foi exibido no “Festival 

Frames”, no Porto, em 2013, no “Festival Dança em Foco 

– Mostra Internacional de VídeoDança”, no Brasil, e no 

“Festival Jumping Frames”, na China, em 2014. Em 2015, 

apresentou a vídeo-instalação “POSTE” na Livraria Marcel/

Re.al, com o apoio da Fundação Extéril.
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LAMA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

LAMA - Associação Cultural fundada em 2010, com sede em Faro.

Produções Teatrais:

- “Escrever, falar”, de Jacinto Lucas Pires, encenação de Jorge Silva, 

coprodução Teatro dos Alóes e LAMA (inserido no festival de Teatro de 

Almada 2015)

- “Atrizes”, a partir de Lucien Lambert, Tchekhov, Oscar Wilde e Voltaire, 

encenação de João de Brito. Produção LAMA. (2015)

- “Manuel In”, encenação de João de Brito, coprodução LAMA e Museu 

Municipal de Faro. (2014)

- “A Cabeça Muda”, de Cláudia Lucas Chéu, encenação de Rui Neto, pro-

dução LAMA. (2014). Financiamento DRCultAlgarve e GDA.

- “Ainda Assim”, de Rui Pina Coelho, criação de David Granada, Estêvão 

Antunes e João de Brito. Produção LAMA (2014)

- “Barafunda”, a partir de Raul Brandão, encenação João de Brito, in-

terpretação de André Canário, Laura Pereira e Pedro Monteiro. Produção 

LAMA e Te-Atrito. (2013-14). Financianento DRCultAlgarve.

- “T.3”, criação de João de Brito, Marta Lapa e Wagner Borges, inter-

pretação de João de Brito e Wagner Borges. Produção LAMA. Inserido no 

“Festival de Teatro” de Setúbal 2013.

- “JBWB-900”, criação de João de Brito e Wagner Borges, produção 

LAMA Associação
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André Mesquita, considerado um dos mais consistentes e desenvoltos coreó-

grafos portugueses da atualidade, regressa ao palco do Teatro Viriato para uma 

estreia desafiante. Paulo Ribeiro lançou o repto: para quando um solo criado e 

interpretado por André Mesquita?

Desta provocação surge Lugar de Desdobramento, uma peça que se assume 

como uma súmula de várias coisas que André Mesquita desenvolveu nos úl-

timos anos, uma espécie de exercício biográfico sustentado por verdades e 

ficções.

Conceção, coreografia e interpretação André Mesquita Colaboração 
artística Teresa Alves da Silva

LUGAR DE DESDOBRAMENTO 
ANDRÉ MESQUITA

23 NOV   qua 21h30    50 min. aprox.  

ESTREIA 
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Todos nós, bailarinos, coreógrafos ou performers, recebemos de alguma manei-

ra e por alguma via, mais académica ou mais auto‐didata, uma ideia da História 

da Dança, ou da História das Artes Performativas, da qual nos sentimos “des-

cendentes” (e talvez nos sintamos descendentes de várias Histórias ao mesmo 

tempo!). Houve certamente criadores coreográficos ou cénicos que nos fizeram 

entender a arte que fazemos da forma como a entendemos hoje. Cada um tem 

uma ideia específica de como essa História se desenrolou, e para cada um há 

determinados criadores e determinados movimentos e correntes artísticas que 

contribuíram para configurar a ideia de dança que tem e pratica e que, de alguma 

forma, está respondendo a essa História. Estas palestras dar‐nos‐ão a oportu-

nidade de conhecer a História da Dança que cada um criou dentro de si.

Vera Mantero

A Minha História da Dança é um projeto criado em 2011, pelas estruturas Forum 

Dança e O Rumo do Fumo. Consiste num ciclo de conferências em que cada ar-

tista é convidado a apresentar a sua História da Dança, a falar da ideia especifica 

que tem da história da dança ou das artes performativas, do seu percurso e das 

referências que influenciaram o seu trabalho artístico. 

Participaram em A Minha História da Dança: André Lepecki, Clara Andermatt, 

Gustavo Círiaco, Francisco Camacho, Jennifer Lacey, Jeroen Peeters, João Fiadei-

ro, La Ribot, Lia Rodrigues, Lisa Nelson, Loïc Touzé , Madalena Victorino, Mark 

Tompkins e Vera Mantero.

Forum Dança e O Rumo do Fumo são estruturas financiadas pelo Ministé-
rio da Cultura/DGArtes

A MINHA HISTÓRIA DA DANÇA
CLARA ANDERMATT

24 NOV   qui 21h30     120 min.  CONFERÊNCIA
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Hu(r)mano é uma criação de dança que tem como interesse a deslocalização 

das linguagens de movimento presentes nas danças urbanas para o espaço 

cénico.

Em palco, os intérpretes decompõem e recompõem os seus corpos e as suas 

informações quase inconscientes, e ao serem dissecados do seu contexto de 

dança social, emergem numa racionalização sobre o “movimento humano ur-

bano”. Hu(r)mano é uma busca constante do significado da dança enquanto 

produto abstrato, mutável e efémero que se gera intuitivamente nos universos 

contemporâneos. 

Direção artística e coreografia Marco da Silva Ferreira Assistente de 
direção Mara Andrade Intérpretes Anaísa Lopes, Duarte Valadares, 
Marco da Silva Ferreira e Vítor Fontes Desenho de luz Wilma Moutinho 
Músicos Rui Lima e Sérgio Martins Produção executiva Marco da Silva 
Ferreira e Célia Machado Produção Pensamento avulso, associação de 
artes performativas Residências artísticas Jazzy Dance Studio, Feira 
Viva, O Espaço do Tempo e Teatro Virgínia
Coprodução Materiais Diversos e Teatro Municipal de Campo Alegre 
Financiado por Governo de Portugal |  Secretário de Estado da Cultura/ 
DGArtes

HU(R)MANO  
MARCO DA SILVA FERREIRA

25 NOV   sex 21h30    50 min. aprox.  
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I WAS HERE é uma conferência-performance, na qual João Fiadeiro partilha 

o processo de criação do espetáculo “I AM HERE”, bem como as premissas e 

princípios que orientam o coreógrafo na criação das suas obras. 

Através da apresentação de filmes, fotos, maquetas e demonstrações, João 

Fiadeiro expõe o modo como se deu o encontro de trabalho com a artista 

plástica Helena Almeida, a forma como se desenrolou, nas diferentes esca-

las, e a forma como se processou a relação com os diversos colaboradores, 

sobretudo com o artista visual e arquiteto Walter Lauterer, autor da cenogra-

fia-escultura que recebe o corpo de João Fiadeiro em “I AM HERE”.

Conceção e apresentação João Fiadeiro 
Desenho projeção vídeo Stephan Jurgens
Assistência de ensaio e dramatúrgica Carolina Campos

I WAS HERE
JOÃO FIADEIRO

26 NOV   sáb 19h00     50 min.  CONFERÊNCIA-PERFORMANCE
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Uma coreografia para três bailarinos de Tânia Carvalho. Variações sobre duas 

sequências de movimento distintas – para dois elementos diferentes – tra-

çando, com cada uma delas, um desenho novo no espaço. (Harmonia contida). 

Conjugação de um terceiro elemento – discrepante dos dois anteriores – com 

algumas das variações sobre as duas sequências de movimento distintas. 

(Harmonia disparatada).

Coreografia e direção Tânia Carvalho Interpretes Luís Guerra, Marta 
Cerqueira e Tânia Carvalho Figurinos Aleksandar Protic Música Diogo 
Alvim Desenho de luz Zeca Iglésias e Tânia Carvalho Fotografia 
promocional Rui Palma Vídeo promocional Manuel Guerra Produção 
João Guimarães para Tânia Carvalho Coprodução KLAP - Maison pour la 
danse, La Vilette, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Municipal do 
Porto e Théâtre de La Ville de Paris Apoio O Espaço do Tempo, O Palácio 
e Inestética Companhia Teatral

GLIMPSE - 5 ROOM PUZZLE  
TÂNIA CARVALHO

27 NOV   dom 18h00    45 min.  

ESTREIA

NACIONAL 
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lotação 12 participantes
público-alvo m/ 15 anos
preço 4€ (por aula)/ 20€ (programa completo) // descontos aplicáveis a alunos do Lugar Presente 
inscrições junto da Bilheteira do Teatro Viriato

14 NOV   seg 19h00 às 20h30

VERA MANTERO 

17 NOV   qui 19h00 às 20h30

VICTOR HUGO PONTES

21 NOV   seg 19h00 às 20h30

ANDRÉ MESQUITA

24 NOV   qui 19h00 às 20h30

MARCO DA SILVA FERREIRA

25 NOV   sex 19h00 às 20h30

JOÃO FIADEIRO

26 NOV   sáb 19h00 às 20h30

TÂNIA CARVALHO

AULAS NEW AGE NEW TIME

O New Age, New Time é desde há dois anos mais do que uma mostra de dança contemporânea, é também 
uma plataforma pedagógica, que proporciona o contacto direto entre pessoas interessadas em dança e 
estudantes de dança com coreógrafos consagrados e emergentes. Uma oportunidade única de desenvolver 
novos conhecimentos, descobrir novas técnicas criativas e conhecer o que de melhor se desenvolve na dança 
nacional.

aulas
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DANÇA

03 e 04 DEZ

POR DELICADEZA
coordenação HENRIQUE AMOEDO | DANÇANDO COM A DIFERENÇA

orientação FRANCISCA MATA e RICARDO MEIRELES

sáb e dom 16h00

Uma iniciativa do Teatro Viriato, no âmbito do plano de ação 

do Conselho Local de Ação Social (CLAS), financiado pela Câmara Municipal de Viseu, 

em parceria com o Grupo Dançando com a Diferença
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POR DELICADEZA: a Dança Inclusiva para deficiências variadas, é um projeto de média duração na área da dança inclu-

siva desenvolvido para um grupo de pessoas com deficiências variadas, institucionalizadas e não institucionalizadas, 

da região de Viseu. Trabalha de forma profunda a experiência da dança com todos os seus participantes, independen-

temente de terem eles, ou não, algum tipo e/ou ligação prévia às questões que envolvem a deficiência.

Reúne pessoas com deficiências variadas, além de pessoas sem deficiência, no mesmo grupo de trabalho, quebrando 

a tendência médica/especialista da separação de pessoas por áreas de deficiência. O projeto é a consequência de um 

trabalho já experimentado em 2014 e dirigido pelo coreógrafo Henrique Amoedo, o Dançando com a Diferença – ROAD, 

que reuniu utentes de sete instituições de Viseu e que na altura serviu de serviu de análise e definição de parâmetros 

para a concretização de um projeto mais arriscado, exigente e com duração que permita um resultado mais con-

sequente não só nos participantes diretamente envolvidos mas também nas famílias e terapeutas que diariamente 

acompanham os utentes. 

O projeto Por Delicadeza prepara o terreno para a criação futura de um grupo de dança contemporânea em Viseu que 

reúna pessoas com e sem deficiência, sob a coordenação artística do mesmo Henrique Amoedo, coreógrafo que intro-

duziu em Portugal o conceito Dança Inclusiva.

Por Delicadeza tem a orientação de Francisca Mata e Ricardo Meireles e envolve 10 instituições de apoio às pessoas 

com deficiência e diversos participantes da comunidade. Uma iniciativa do Teatro Viriato, no âmbito do plano de ação 

do Conselho Local de Ação Social (CLAS), financiado pela Câmara Municipal de Viseu, em parceria com o Dançando 

com a Diferença.

SOBRE POR DELICADEZA

Henrique Amoedo, professor, formador e coreógrafo é o 

fundador e diretor do Grupo Dançando com a Diferença 

(2001), com sede na Ilha da Madeira. Licenciado em Edu-

cação Física pelas Faculdades Integradas de Guarulhos 

– SP, com especialização em Conscientização Corporal 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

Mestrado em Performance Artística - Dança na Faculda-

de de Motricidade Humana (FMH) de Lisboa, atualmente 

é doutorando em Motricidade Humana, na especialidade 

de Dança, na mesma universidade. Criou o termo Dança 

Inclusiva que se refere à possibilidade de mudança da 

imagem social e inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade, através da arte de dançar e tem realizado di-

ferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em 

Portugal e no estrangeiro, para a difusão e implementa-

ção do referido conceito. Deu início ao trabalho da Roda 

Viva Cia. de Dança (1995), da qual foi fundador e diretor 

(no Brasil) até 1998.

HENRIQUE AMOEDO

BIOGRAFIAS
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Francisca Mata é licenciada pela Escola Superior de 

Dança, no ramo de Interpretação e Criação e estudou no 

Duncan Conservatory Centre, em Praga, República Che-

ca, através do programa Erasmus. Encontra-se a termi-

nar o 2º ano do Mestrado em Ensino da Dança, na Escola 

Superior de Dança – IPL e realizou o seu estágio curricu-

lar na Escola de Dança Lugar Presente, em Viseu.

Atualmente, é professora de Iniciação à Técnica Clás-

sica, de Dança Criativa e Dança Contemporânea em di-

versas escolas privadas de Viseu, como é o caso da Es-

cola de Dança Lugar Presente, Academia Street Gymn, 

Colégio da Via Sacra e Jardins de Infância. Intervém na 

inclusão de crianças de etnia cigana, através da dança, 

lecionando aulas de Dança Criativa em escolhas bási-

cas do concelho de Viseu, no âmbito de um projeto Viseu 

Educa. Leciona ainda a disciplina de Dança dos CEI dos 

alunos da Educação Especial da EB 2,3 Azeredo Perdi-

gão, utilizando a Dança como ferramenta terapêutica e 

educativa.

Destaca na sua formação trabalhos desenvolvidos na 

área da Dança Inclusiva, Teatro e Dança Contemporânea 

com diversos coreógrafos e encenadores.

Nasceu em Vouzela em dezembro de 1980 e reside em 

Viseu. Possui formação académica na área da Engenha-

ria do Ambiente e nos últimos 2 anos tem investido no 

desenvolvimento da sua formação e experiência artísti-

ca, sobretudo na área da dança onde destaca os traba-

lhos realizados com André Mesquita, Clara Andermatt e 

Henrique Amoedo. 

No âmbito da dança frequentou Master Classes dirigidas 

pelos coreógrafos: São Castro, Luís Marrafa, Né Barros 

e Francisco Camacho.

É, desde de setembro 2013, membro do grupo Heaven 

- grupo de dança contemporânea, onde já obteve forma-

ção com os coreógrafos/bailarinos: Albino Moura, Mário 

Afonso, Tânia Carvalho, Romulus Neagu, João Dias e 

Andrea Mesquita. 

O Novo Circo, a Música e o Teatro também são áreas de 

interesse, tendo participado em workshops com diferen-

tes profissionais.

FRANCISCA MATA

RICARDO MEIRELES 
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Catabrisa retrata a história de um menino que vive a 

maior das aventuras de sempre, a aventura de quem 

nasce e cresce com o corpo e a mente aos rodopios. 

A partir do livro Catavento, Joana Providência, Gémeo 

Luís e Eugénio Roda criaram um exercício de precisão 

coreográfica, um espetáculo entre a dança, o circo e o 

teatro, um espaço de ideias em forma de sensação, que 

prende o público desde o início, mergulhando-o num 

mundo onde há palavras que não se encontram, num 

mundo de segredos e surpresas. 

Um espetáculo para todos verem, ouvirem, sentirem e 

pensarem com a forma de ver, ouvir e pensar de cada 

um.

TEATRO

06 a 09 DEZ

CATABRISA
de JOANA PROVIDÊNCIA, GÉMEO LUÍS e EUGÉNIO RODA

50 min. aprox.

ter 15h00 | qua e sex 10h30 e 15h00 | público-alvo 1º ciclo do Ensino Básico | preço único 1,503

qui 11h00 e 16h00 | famílias (c/ crianças dos 6 aos 10 anos) | preço único 43 // descontos não aplicáveis
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Texto Eugénio Roda 

a partir do livro Catavento (Edições Eterogémeas) de Gémeo Luís 

e Eugénio Roda 

Conceção e direção coreográfica Joana Providência 

Dramaturgia Eugénio Roda (Emílio Remelhe) 

Criação, cenografia e figurinos Gémeo Luís 

Interpretação Filipe Caldeira 

Música Manel Cruz 

Direção técnica Ricardo Alves 

Produção executiva Companhia Instável 

Uma encomenda Maria Matos Teatro Municipal 

Coprodutores Centro Cultural Vila Flor, Cine-teatro Joaquim D’Almeida, Comédias 

do Minho, Companhia Instável, Fundação Lapa do Lobo, Fundação Casa da Música

e Maria Matos Teatro Municipal
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Catabrisa ... é um exercício de precisão coreográfica, entre a dança, o circo e o teatro que nos deixa rendidos desde o início. O 

modo como os diferentes autores foram combinando as suas linguagem, mergulhando os espectadores (a peça é para idades 

compreen-didas entre os 6 e os 10, mas merece ser vista por todos) num mundo onde há palavras que não se encontram, há 

segredos dentro da própria casa e surpresas que fazem crescer quem vive essa aventura de um dia espreitar pela janela e 

descobrir um mundo ainda maior, transforma por completo a nossa noção de construção progressiva de um olhar. (...) Muitas 

vezes as peças infantis parecem esquecer o público para quem se dirigem, a sua inteligência e a sua sagacidade. Aqui, num 

texto de uma poética hipnotizante, as palavras de Eugénio Roda encontram e preenchem as formas bidimensionais de Gé-

meo Luís e revelam modos de narrar e imaginar desafiantes. A surpresa é tanto maior quanto nos damos conta da comple-

xidade do movimento, da música e da cenografia, elementos que, combina-dos, constroem um trabalho de delicada forma.” 

Tiago Bartolomeu Costa in Público

SOBRE CATABRISA
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O projeto Do Demo não pretende ser uma peça de teatro, 

um espetáculo no sentido tradicional do termo. É antes 

uma experiência feita através dos utensílios que o tea-

tro fornece aos seus intérpretes e ao público para de 

alguma forma criarem um espaço e um tempo onde se 

encontram e agem sobre si mesmos.

A escolha do universo de Aquilino como raiz, ponto de 

partida para esta viagem foi natural. Em palco, um con-

junto de não-atores, no sentido mais nobre, propõe-

-se criar um trajeto pela paisagem em que habitam. A 

mesma paisagem tantas vezes descrita nas páginas de 

Aquilino agora vertida pelos olhos de outra geração, de 

outro quotidiano em que aparentemente a dureza ins-

crita nas páginas do autor foi domada por vias rápidas, 

telemóveis e televisões.

Habitando um espaço não- convencional, ou seja, ocu-

pando os cantos esquecidos ou escondidos de um tea-

tro, as esquinas, os corredores, os átrios, criar-se-á 

um caminho montanhoso e assombrado. Ao trilha-lo 

ouviremos histórias com palavras de Aquilino ou com 

as palavras dos intérpretes, com memórias de hoje e 

de há muito tempo, com gestos, cheiros e cores que nos 

habitam mas que, como os recantos de um teatro, ficam 

diluídos na sombra e na imaginação.

PROJETO COM A COMUNIDADE / FORMAÇÃO TEATRAL

15 a 17 DEZ

DO DEMO
direção NUNO CARDOSO

qui 21h30 | sex 19h00 | sáb 16h00

duração a definir | m/ 12 anos | preço único 2,503
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A assinalar 20 anos de carreira, Nuno Cardoso regressa 

aos palcos como ator. Mas regressa também a Subter-

râneo, peça que interpretou em 1995, para a companhia 

Visões Úteis.

Partindo do texto Cadernos do Subterrâneo, de Fiódor 

Dostoiévski, texto que assinala o ponto de viragem na 

obra de Dostoiévski sobre o lugar do homem na socie-

dade, Subterrâneo dá voz a um homem acossado que se 

entrega a um discurso pleno de desencontros e contra-

dições. 

A peça é um monólogo que constantemente se reinven-

ta como falso diálogo, com interlocutores imaginários, 

fingindo respostas que de imediato desmonta, num jogo 

de espelhos onde fuga e confronto se equivalem à soli-

dão do palco.

TEATRO

16 e 17 DEZ

SUBTERRÂNEO
de LUÍS ARAÚJO | interpretação NUNO CARDOSO

sex e sáb 21h30 | 75 min. | m/ 12 anos

preço único 53 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Encenação Luís Araújo

Interpretação Nuno Cardoso

Dramaturgia Luís Araújo e Nuno Cardoso, a partir de Cadernos do 

Subterrâneo, de Fiódor Dostoiévski

Cenografia Tiago Pinhal Costa

Desenho de luz Rui Monteiro

Sonoplastia Pedro Augusto

Coprodução CCVF, Centro de Artes de Ovar e Theatro Circo

Apoios Staedtler, Anjos Urbanos

Direção de produção Pedro Jordão

Produção executiva Alexandra Novo
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O Homem do Subterrâneo não é um homem “representativo”, que consinta e adote o determinismo. Também não é uma 

anomalia, uma exceção. Numa sociedade estrita, científica, orientada para a produtividade, um homem assim existe para 

criar um contraponto, para apresentar respostas diferentes para as mesmas perguntas.

Na sociedade mecânica do séc. XIX este anti-humanista estaria metaforicamente, e talvez realmente, num subterrâneo ina-

bitável, um lugar escuro e sem janelas, sem público que o ouvisse. Ao ler este livro hoje, apeteceu-me oferecer-lhe as opor-

tunidades do séc. XXI: oferecer-lhe o espaço e os mecanismos usados pelos profetas do life coaching, do empreendedorismo 

e do motivational speaking, pelos que fingem ou acreditam ter respostas, a salvação, os gurus do humanismo de pacotilha, 

os homens “carismáticos” que enchem auditórios e salões de hotel para fazer team building, para dizer a multidões dispos-

tas a acreditar em tudo generalidades como “se podes sonha-lo podes faze-lo”, que enriquecem em sessões de autógrafos 

da 10ª edição do seu 10º livro, os que inundam a internet com apresentações de produtos, palestras e testemunhos que 

roçam a experiência religiosa.

Mas um texto com esta espessura não cabe dentro de um powerpoint, não se presta à explicitação sem dar luta, e por isso, 

apesar da gestualidade agressiva de quem quer muito ser compreendido, todo ele é inércia. O orador vê-se forçado a um 

dinamismo artificial que contraria o que é dito. E dessa luta entre o que é dito e o modelo em que é dito nasce uma fricção 

frustrante que torna todo esse esforço inglório. Que no fundo no fundo é tudo o que é dito. Confuso?

Ao escolher o subtítulo “O fim dos fins é não fazer nada” para este Subterrâneo, lembrei-me de uma entrevista que li há 

anos em que perguntavam ao Leon Lederman qual era para ele a equação mais completa, a que melhor explicava o mundo. 

A sua resposta foi uma das mais simples: F = ma, força igual a massa vezes aceleração, ou seja, se se empurrar um corpo, 

ele reage movendo-se e quanto maior a força aplicada, maior a reação. Falta perceber se este Homem do Subterrâneo se 

recusa a mover-se ou se os outros se recusam a tocar-lhe. 

Nietzsche matou Deus e Foucault matou o homem. O que é que nos resta?

Seja o que for, “não se pode dizer que seja um espetáculo muito interessante”. 

Luís Araújo

SOBRE SUBTERRÂNEO
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FIÓDOR DOSTOIÉVSKI nasceu em 1821 em Moscovo, 

sendo uma das figuras incontornáveis da literatura 

mundial, responsável por obras como Crime e Castigo, 

O Idiota, Os Irmãos Karamazov, O Jogador ou Cadernos 

do Subterrâneo, entre muitas outras que contribuíram 

para a chegada da modernidade à criação literária. 

Com uma escrita sempre implacável e uma abordagem 

claramente moral, Dostoiévski colocou nos seus livros 

o confronto do homem com a sociedade e as suas re-

gras e misérias mas também, e particularmente, do 

homem consigo mesmo, colocando‐o contra as suas 

culpas e as suas insuficiências.

AO CABO TEATRO, com direção artística de Nuno Car-

doso, busca sistematicamente nos repertórios clássi-

co e contemporâneo a matéria poética que alimenta 

uma ideia de teatro como máquina de interpretação 

e reescrita do presente. A cada novo projeto, mobili-

za uma equipa coerente no exercício de um modelo de 

criação que constrói universos significantes através 

do enfrentamento contínuo de saberes e linguagens 

teatrais. Nos últimos anos, visitou recorrentemente a 

obra de Tchékhov (Platónov, 2008; A Gaivota; 2010; As 

Três Irmãs, 2011) e a de Shakespeare (Ricardo II, 2007; 

Medida por Medida, 2012; Coriolano, 2014) e viajou por 

Tennessee Williams (Jardim Zoológico de Cristal, 2009), 

Eugene O’Neill (Desejo sob os Ulmeiros, 2011), Friedrich 

Dürrenmatt (A Visita da Velha Senhora, 2013), Sófocles 

(Ájax, 2014), Lars Norén (Demónios, 2014) e Jean Raci-

ne (Britânico, 2015). Trabalha igualmente outras formas 

de relação entre gesto teatral e os seus públicos, entre 

profissionais e não profissionais, de que são exemplo 

Porto São Bento (TeCA, 2013) e Arquipélago (Ilha da Bela 

Vista, 2014, e Matadouro Municipal do Porto, 2015). Este 

SUBTERRÂNEO constroi-se a partir de Cadernos do 

Subterrâneo de Fiódor Dostoiévski, com encenação de 

Luís Araújo, cúmplice de há muito da companhia como 

ator, e interpretação de Nuno Cardoso. Conta ainda 

com criadores que colaboram pela primeira vez com 

a companhia: Tiago Pinhal Costa (cenografia) é arqui-

teto e cenógrafo, tendo colaborado em espetáculos de/

com: José Capela (mala voadora), Cláudia Lucas Chéu 

& Albano Jerónimo (TN21), Catarina Vieira & Solange 

Freitas, David Marques, Tiago Cadete e Luís Araújo 

(TEP-Teatro Experimental do Porto), com apresenta-

ções maioritariamente em território Português, com 

participações no Temps d’Image e FITEI, mas também 

em Israel e no Brasil; Rui Monteiro (desenho de luz) é 

desenhador de luz, formado na ACE, tendo trabalhado 

no Teatro Meridional como responsável técnico e co-

laborado com encenadores como Ana Luena, Claúdia 

Lucas Chéu, Nuno M. Cardoso, João Paulo Costa, Antó-

nio Capelo, Joana Providência, João de Castro, Miguel 

Seabra, Nuno Pino Custódio, João Brites, Luísa Pinto, 

Pedro Almendra, Lígia Roque, Marta Lapa, Daniel Pin-

to, Pedro Filipe Marques ou António Júlio, para além de 

ter colaborado com Bob Wilson no âmbito de uma bolsa 

da FCG; Pedro Augusto (sonoplastia) trabalha regular-

mente nas áreas da música eletrónica, como produtor 

e músico, sendo responsável pela criação de diversas 

bandas sonoras para cinema, teatro e dança, sendo 

ainda cofundador das editoras Marvellous Tone e Faca 

Monstro, e membro da Digitópia — sediada na Casa da 

Música — desde 2008.

FIÓDOR DOSTOIÉVSKI

AO CABO TEATRO

BIOGRAFIAS
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Formou-se em Interpretação pela Academia Contem-

porânea do Espetáculo (ACE). Em 2003, inicia o seu 

percurso profissional trabalhando com o dramatur-

go australiano Raimondo Cortese (Ranters Theatre) e 

com a companhia italiana Teatrino Clandestino. Como 

ator colaborou com os realizadores Edgar Pera, So-

fia Arriscado, M.F. Costa e Silva, Vasco Mendes, Emily 

Wardill e João Rosas (Maria do Mar, Prémio de Melhor 

Filme no Festival Curtas de Vila do Conde 2015), com os 

performers Pascal Lièvre, Rodolphe Cintorino e Miguel 

Bonneville e com os encenadores Luís Mestre, Manuel 

Sardinha, Nuno Cardoso, António Durães, Fernando 

Moreira, Ricardo Pais, João Pedro Vaz, Nuno M. Car-

doso, Carlos Pimenta, Nuno Carinhas, Jorge Pinto e 

Gonçalo Amorim, entre outros, apresentando os seus 

trabalhos em Portugal, Espanha, França, Cabo Verde 

e Brasil.

Em 2007, concebeu e interpretou o seu primeiro proje-

to de criação individual Mostra-me Tu a Minha Cara, a 

partir de Filoctétes de Heiner Müller (SLTM). Em 2010 

co‐encenou o projeto T3+1, a partir de 3 peças curtas 

de Anton Tchekov (TNSJ), e em 2012 Katzelmacher, a 

partir da obra homónima de R.W. Fassbinder (OTTO). 

Em 2013, criou e interpretou Perspicere (TNSJ/OTTO). 

Em 2014, criou, com Gonçalo Amorim e o TUP, Celes-

te, vencedor do prémio FATAL 2015. Também em 2015, 

adaptou, encenou e interpretou Caridade, a partir da 

obra Fé Caridade Esperança de Ödön von Horváth (TEP/

FITEI’15). Para além do seu trabalho como intérprete e 

criador, trabalha como formador na área da expressão 

dramática e dá regularmente a voz a publicidade, docu-

mentários, filmes e séries de animação e imagem real.

Iniciou o seu percurso teatral no CITAC. Como ator, 

destacam-se Um Processo, a partir de Franz Kafka, 

Subterrâneo, de Fiodor Dostoiévski, Gato e Rato, de 

Gregory Motton, Na Solidão dos Campos de Algodão, de 

Bernard-Marie Koltès, Projeto X.2 – A Mordaça, de Eric-

Emmanuel Schmitt, Gretchen, a partir de Urfaust de 

Goethe, Otelo, de William Shakespeare, Querido Monstro, 

de Javier Tomeo, Filho da Europa, a partir de Peter Handke 

e T3+1, a partir de Anton Tchekov. Foi um dos fundadores 

do coletivo Visões Úteis, onde encenou As Aventuras 

de João Sem Medo, a partir da obra homónima de José 

Gomes Ferreira, Casa de Mulheres, de D. Maraini, e Porto 

Monocromático. De 1998 a 2003, foi Diretor Artístico do 

ANCA. No TNSJ, assumiu a Direção Artística do TeCa 

entre 2003 e 2007. Como criador residente no TNSJ 

encenou Pas-de-Cinq + 1, de Mauricio Kagel, O Despertar 

da primavera, de Frank Wedekind, Woyzeck, de Georg 

Büchner, e Plasticina, de Vassili Sigarev. O seu percurso 

inclui ainda as encenações de Ricardo II, de William 

Shakespeare, R2, a partir de Shakespeare, Boneca, a 

partir de Henrik Ibsen, Platónov, de Anton Tchekov, A Boa 

Alma de Sechuan, de Bertolt Brecht, Love and Marriage, a 

partir de Ibsen, e Jornada para a Noite, de Eugene O’Neill. 

Para o Ao Cabo Teatro encenou Antes dos Lagartos, de 

Pedro Eiras, Purificados, de Sarah Kane, Valparaíso, de 

Don DeLillo, Parasitas, de Marius von Mayenburg, Jardim 

Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams, A Gaivota, de 

Anton Tchekov, As Três Irmãs, de Anton Tchekov, Desejo 

sob os Ulmeiros, de Eugene O’Neill, Medida por Medida, 

de William Shakespeare, Porto S. Bento, criação coletiva, 

A Visita da Velha Senhora, de Friedrich Dürrenmatt, 

Class Enemy, de Nigel Williams, Coriolano, de William 

Shakespeare, Demónios, de Lars Norén, Britânico, de 

Jean Racine, e Arquipélago, criação coletiva. Assumiu 

desde 2002 a direção artística do Ao Cabo Teatro.

LUÍS ARAÚJO

NUNO CARDOSO
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 EDUCAÇÃO E PRÁTICAS ARTÍSTICAS 

A ESCOLA EM UNIÃO

PARCERIA TEATRO VIRIATO E UNIÃO

Com vista a simplificar o acesso das escolas às actividades artísticas, o Teatro 

Viriato e a empresa de transportes coletivos União estabeleceram uma nova 

parceria. 

A partir de setembro, as escolas interessadas em acompanhar a programação 

regular do Teatro Viriato e necessitem de transporte para o efeito podem contactar 

a empresa União e informar-se das condições desta parceria. De ressalvar, que a 

União garante o transporte seguro de crianças de acordo com a lei nº13/2006 de 

17 de abril.

+ inf. contactar:

UNIÃO de Sátão & Aguiar da Beira, Lda. 

Av. Capitão Homem Ribeiro s/n 

3510-073 Viseu 

T.: 232 412 554  ·  F.: 232 414 977  ·  Tel.: 961 370 003

e-mail.: uniao.tcc@mail.telepac.pt
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CENTRO DE ARTES DO ESPECTÁCULO DE VISEU 

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • 

Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira • 

Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Responsável de Produção • Carlos 

Fernandes Assistente de Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos 

de Palco • Ana Filipa Rodrigues Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção 

Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • Consultores 

Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho 

Assuntos Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo 

Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design 

Gráfico • Acolhimento do Público Ana Rilho, André Rodrigues, Bruno Marques, Carla Silva, 

Catarina Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Joel Fernandes, 

João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles, 

Sandra Amaral e Vânia Silva • Colaboração Técnica 

Estrutura financiada por

EQUIPA
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INFORMAÇÃO GERAL

DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)
50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão 
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre 
os bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos 
do Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube 
de Viseu; Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal 
de Viseu e SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de 
Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais, 
Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos 
escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

* Peça o seu cartão na bilheteira.

Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas 
permitem-lhe beneficiar de descontos progressivos, ao selecionar com 
antecedência os espetáculos da sua preferência. Informe-se na bilheteira do 
Teatro Viriato.

ESPAÇO CRIANÇA
orientação RAQUEL MARCOS e TIAGO LOPES
3 aos 10 anos | lotação mínima 3 crianças | preço 33

Mediante marcação prévia, até 48 horas antes do espetáculo, 
junto da bilheteira do Teatro Viriato.

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. 

REDES SOCIAIS
facebook www.facebook.com/teatroviriato
youtube www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
app www.play.google.com/store/apps/details?id=estgv.teatroviriato

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110) 
De seg a sex, das 13h00 às 19h00. 
Em dias de espetáculo das 13h00 às 22h00. 
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo, 
encerrando 30 minutos após o seu início. 
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre 
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.
Agora também em BOL 
(www.teatroviriato.com), nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

RESERVAS 
Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes reservados devem ser 
levantados até 3 dias após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de 
início do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais desistências.

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a 
bilhete gratuito. 
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de 
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato. 
O Teatro Viriato estabeleceu uma parceria com a empresa de transporte de 
passageiros União. Para mais informações ver página 68.
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos 
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, uma semana antes da data da 
atividade. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.° 
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), não havendo lugar ao reembolso do 
preço pago pelo bilhete. 
O bilhete deverá ser conservado até ao final do espetáculo. 
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, assim como fumar, 
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras fontes de 
sinal sonoro. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Assistência a pessoas 
com deficiência motora. 
(Agradecemos a sua solicitação 
antecipadamente). 

ESPAÇOS PÚBLICOS 
Canto do Teatro (exposição permanente); 
Internet wireless;
Foyer aberto em 
horário de Bilheteira e Bar.

BAR
Em dias de espetáculo: 30 min. antes 
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

VISITAS GUIADAS GRATUITAS 
Sem animação e sem jogos. 
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

ASSINATURAS

Mini

Preço
A 103

2

Preço
B 153

1

Total de 
bilhetes

3

Custo 
normal

353

Preço 
assinatura

153

Livre*     Descontos progressivos + espectáculos = + descontos
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PLANTA DE SALA

*aplicáveis todos os descontos

**O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes

Camarotes

Plateia

Fr
is

a 
C

Fr
is

a 
D

1 14 4B

3

2

3

2

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fr
is

a 
A

1
Fr

is
a 

B
1

2 25 5C

3 36 6D

4 47 7E

5 58 8F

6 69 9G

7 710 10H

8 811 11I

J

K

9 912 12

10 1013 13

11 1114 14

12 1215 15

13 1316 16

14 14
15 15

16 16

17 17
18 18

19 19

Preço A

Plateia 10,001*

Camarote 10,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas laterais 5,001

Preço B

Plateia 15,001*

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a 
amigos & mecenas)

Frisas frontais 10,001

Frisas laterais 7,501

Outros Preços

Preço Jovem 5,001 **
≤ 30 anos (em espetáculos no auditório, salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**
(em espetáculos no auditório, salvo indicação em contrário e mediante 
apresentação de comprovativo do Centro de Emprego ou Segurança 
Social).

Plateia

196 Lugares

Camarotes

22 Lugares

Frisas frontais

14 Lugares

Frisas laterais

56 Lugares
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Amigos · 2016

Vivace Dão · Quinta do Perdigão;
Sostenuto Abyss & Habidecor;
Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta; 
Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA; 
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco;
Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • 
António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Cláudia Saraiva • Centro de Saúde Familiar 
de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando 
Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de 
Lemos • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca •  José 
Gomes • José Luís Abrantes • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom 
• Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist 
e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raul Albuquerque e Vitória Espada • 
Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva;
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Carolina Martins • Matilde 
Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Mecenas · 2016

Apoio à divulgação · 2016
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ALGUMAS VANTAGENS: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;
·  Descontos no Bar do Teatro e na aquisição de livros

na extensão da livraria Leya no foyer do Teatro Viriato;
·  Benefícios fiscais;
·  Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação

do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;

·  Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda; 
·  Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),

na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);
·  Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
·  Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente.

A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de 

descontos no Teatro Viriato e em outras instituições culturais da região, nossas 

parceiras. 

FAÇA-SE AMIGO... 



VIRIATO TEATRO MUNICIPAL

Largo Mouzinho de Albuquerque

Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU 

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

Geral 232 480 110 

Site www.teatroviriato.com

E-mail geral@teatroviriato.com

Mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com

Telefone 232 480 110

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


